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روبوت لالبتالع ل�سخ الأن�سولني يف اجل�سم
�بتكر باحثون من �إيطاليا روبوتاً قد ي�سمح يوما للمر�سى بال�سكري 

باحل�سول على جرعة �أن�سولني دون حقن.
د�خلي  م���وزع  منف�سلني،  ج��ز�أي��ن  �سيد" م��ن  "بيل  �ل��روب��وت  يتكون 
للأن�سولني يزرعه �لطبيب جر�حياً يف �لبطن، وكب�سولة مغناطي�سية 

حمملة بالهرمون.
وع��ن��د �حل��اج��ة لإع����ادة م���لء �مل����وزع، ت��اأخ��ذ ح��ب��ة تنتقل ع��ر �جلهاز 

�له�سمي �إىل �ملوزع قرب �لأمعاء �لدقيقة.
مو�سعها  يف  �لكب�سولة  �جل��ه��از  ي��دي��ر  �ملغناطي�س،  ق��وة  وبا�ستخد�م 

لثقبها باإبرة ل�سحب �لأن�سولني يف �خلز�ن.
وُي�سحن �ملوزع ل�سلكيا، ما يحد من �لتدخلت  ل�سيانة �جلهاز، وبعد 

فر�غ �لكب�سولة، يتخل�س منها �جلهاز �له�سمي.
ويف �ختبار على ثلثة حيو�نات م�سابة بال�سكري، وجد فريق �لبحث 
ويف  �ساعات.  عدة  بنجاح  فيها  �لأن�سولني  م�ستويات  يدير  �لنظام  �أن 
بع�س �حلالت، وجدو� �أن �سو�ئل ج�سدية من �حليو�نات تت�سرب �إىل 

�لروبوت، لذلك يعمل �لفريق على �إحكام غلق �جلهاز.
و�لروبوت �لإيطايل لي�س �لوحيد يف جماله، ففي 2016، على �سبيل 
�ملثال، عر�س معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا روبوت ميكنه �لتقاط 

�لأ�سياء من د�خل �لأمعاء، ح�سب  موقع "�إن غادجيت".

احذر.. قنبلة موقوتة يف طعامك 
�لأفر�د  م��ن  �لكثري  حياة  يف  روتينية  �أ�سبحت  كثرية  �سلبية  ع���اد�ت 
�لأمر��س  م��ن  �ل��ع��دي��د  يعقبها  موقوتة"  "قنبلة  مب��ث��اب��ة  ول��ك��ن��ه��ا 

�خلطرية و�ملزمنة �لتي توؤثر بال�سلب على �أد�ء وظائف �جل�سم.
�لعاد�ت  �أ�سهر  �أحد  �لتغذية  �سوء  �أن  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  وتوؤكد 
�ل�سلبية �ملنت�سرة حول �لعامل، حيث و�سفته يف بيان علمي باأنه ميثل 

�أعظم تهديد مفرد يو�جه �ل�سحة �لعامة.
ويف هذ� �ل�سياق، تو�سح �لدكتورة عفاف عزت �أ�ستاذ �لكيمياء �حليوية 
نيوز  "�سكاي  ل�  خا�س  حديث  يف  للبحوث  �لقومي  باملركز  و�لتغذية 
�لأمر��س  �أبرز  عربية" �أبعاد وخطورة عادة "�سوء �لتغذية" وكذلك 

�لتي ت�ساحبها.
وتوؤكد عفاف �أن كثريين حول �لعامل يعانون من �أمر��س �سوء �لتغذية 
ل  معظمهم  �أن  �إىل  م�سرية  �لأم��ر����س،  من  �لعديد  عنها  ينتج  �لتي 
يعلم �أن هذه �لعادة ت�سيب �أج�سادهم بالعديد من �لأمر��س �ملزمنة 
و�أن �لتو�زن يف تناول �لطعام يقيهم من �لعديد من �لأمر��س. وتتابع 
يعلم  �أن  بد  "ل  بالقول:  حديثها  و�لتغذية  �حليوية  �لكيمياء  �أ�ستاذ 
�لفرد باأن هناك �حتياطات غذ�ئية تقي �أج�سامنا من �أمر��س �لقلب 
و�ل�سكر و�لكبد، ول بد يف بد�ية �لأمر من �إحد�ث تو�زن يف �لطعام".

غرينالند.. ظاهرة مناخية نادرة يف الأر�ض اخل�سراء
م�سبوق  غ��ري  ب�سكل  غرينلند  ج��زي��رة  على  غ��زي��رة  �أم��ط��ار  هطلت 
�لغطاء �جلليدي يف  �إىل ذوب��ان جزء من طبقة  �أدى  �لتاريخ، مما  يف 
يرتك  قد  ح��دث  وه��و  �خل�سر�ء"،  ب�"�لأر�س  تعرف  �لتي  �جلزيرة 

تد�عيات خطرية على �ملدن �ل�ساحلية.
�لأمطار هطلت  �إن  تود�ي" �لأمريكية  �إي��ه  �إ���س  "يو  وقالت �سحيفة 
ب�سكل غزير خلل عدة �ساعات خلل يوم و�حد، يف �سابقة هي �لأوىل 

من نوعها يف تاريخ �جلزيرة، �لتي مل ت�سهد من قبل �أمطار� كهذه.
و�رتفعت درجات �حلر�رة يف �جلزيرة فوق م�ستوى �لتجمد، يف ظاهرة 

مناخية نادرة للغاية.
وغرينلد �أكر جزيرة يف �لعامل وتبلغ م�ساحتها 2 مليون كيلومرت 

مربع، وتتمتع باحلكم �لذ�تي يف �إطار مملكة �لدمنارك.
وحدث ت�ساقط �لأمطار يف �أعلى نقطة من �لغطاء �جلليدي للجزيرة، 

وفق �ملركز �لوطني للثلوج و�جلليد.
و�إىل جانب �سقوط �لأمطار �لقيا�سي، كانت درجات �حلر�رة �أعلى من 
م�ستوى �لتجمد ملدة 9 �ساعات، وهي �ملرة �لر�بعة يف �لتاريخ، و�لثالثة 

منذ 2012.
وقال �ملركز �لوطني، �إن �سبب �رتفاع درجات �حلر�رة ناجت عن �ندفاع 

�لهو�ء �لد�فئ و�لرطوبة يف جميع �أنحاء �لبلد.
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فيديو لرائدين �سينيني يف 
مهمة ف�سائية ح�سا�سة

خرج ر�ئد� ف�ساء �سينيان  �أم�س �لأول �جلمعة جمدد� �إىل �لف�ساء لإنهاء 
�ل�سني حاليا، وفق ما  �لتي تن�سئها  �آلية يف حمطة تيانغونغ  تركيب ذر�ع 

�أعلنت وكالة �لف�ساء �ل�سينية �ملكلفة بالرحلت �ملاأهولة.
وعر�ست قنو�ت �لتلفزيون �حلكومية مبا�سرة لقطات من هذ� �خلروج �إىل 
�لف�ساء، وهو ثاين ن�ساط خارج �ملركبة يف خلل �سهرين ويندرج يف �إطار 
�مل�سروع �لف�سائي �لطموح لل�سني �لتي جنحت يف �إر�سال �آليات �إىل �لقمر 

و�ملريخ.
وكان ثلثة رو�د ف�ساء �سينيون �نطلقو� منت�سف يونيو من �سحر�ء غوبي 
يف �سمال غرب �ل�سني، و�لتحمت مركبتهم بوحدة "تيانهي"، وهي �لوحيدة 

�لتي باتت موجودة يف �لف�ساء من بني �لوحد�ت �لثلث يف �ملحطة.
تاريخ  يف  �لأط����ول  ه��ي  "�سنت�سو12-"  �مل��اأه��ول��ة  �لف�سائية  �ملهمة  وه���ذه 
ثلثة  مدة  �لثلثة  �ل��رو�د  خللها  و�سيبقى  �ل�سينية،  �لف�سائية  �ملهمات 
�لف�ساء نيي هاي�سينغ وليو بومينغ  �مل��د�ر. و�جلمعة، خرج ر�ئ��د�  �أ�سهر يف 
من وحدة "تيانهي" �لأ�سا�سية للعمل على �لذر�ع �لآلية للمحطة، وفق ما 

�أ�سارت �لوكالة �لف�سائية �ملكلفة بالرحلت �ملاأهولة.
وبّينت �ل�سور �لتي عر�ستها قناة "�سي �سي تي يف" �لعامة �لرجلني ببزتهما 

�لبي�ساء يعملن خارج �ملركبة �لتي كانا مربوطني فيها ب�سلك.
كامري�  �أي�سا �سبط  مكلفان  �لف�ساء  ر�ئ��دي  �أن  �إىل  �أي�سا  �لقناة  و�أ���س��ارت 

للت�سوير �لبانور�مي يف �ملحطة، ح�سبما ذكرت "فر�ن�س بر�س".

فيني�سيا تفر�ض ر�سوم 
دخول على ال�سائحني 

�لإيطالية  "�ستامبا"  �سحيفة  ذك����رت 
ر�سوم  فر�س  تعتزم  فيني�سيا  مدينة  �أن 
ح�س�س  وحت��دي��د  للدخول  �ل���زو�ر  على 

�لدخول من �سيف عام 2022.
�أم�س  للأنباء  "بلومرغ"  وكالة  ونقلت 
�ملدينة  �إن  قولها  �ل�سحيفة  عن  �ل�سبت 
�أ�سهر  م���ن  و�ح������دة  وه����ي  �لإي���ط���ال���ي���ة، 
�ستطلب  �ل��ع��امل،  يف  �ل�سياحة  �ملقا�سد 
�أي�������س���اً م����ن �ل��������زو�ر �مل��ح��ت��م��ل��ني حجز 
بو�بات  �إق��ام��ة  و�سيتم  مقدماً.  �ل��دخ��ول 
يف  �لرئي�سية  �ل��و���س��ول  ن��ق��اط  يف  دو�رة 

�ملركز �لتاريخي باملدينة.
وك�������ان ق����د مت����ت م���ن���اق�������س���ة �إج����������ر�ء�ت 
ل�سنو�ت،  �ل�سياح  تدفق  على  لل�سيطرة 
�ل�سياح  و�سول  �جلائحة  توقف  �أن  قبل 

يف عام 2020.
�ل�سفر  ع��ودة  ��ستئناف  م��ع  �ل��ع��ام،  وه��ذ� 
ببطء، عادت �لقيود على جدول �لأعمال، 
فيما حتاول �ملقا�سد �ل�سياحية �مل�سهورة 
�ل��زو�ر وحت�سني  تدفق  كبح جماح  عاملياً 
ج��ودة �خل��رة للزو�ر و�ل�سكان على حد 

�سو�ء.

اأف�سل وقت لتناول الطعام خلف�ض ن�سبة 
ال�سكر يف الدم وتعزيز طول العمر! �ص 23

القيلولة ملدة 30 دقيقة ل تعو�ض 
احلرمان من النوم يف الليل

تو�سلت در��سة حديثة �إىل �أن �حل�سول على قيلولة ملدة 30 دقيقة يف منت�سف 
�لنهار لن يعو�س عن عدم �حل�سول على نوم جيد خلل �ساعات �لليل.

ويف �لختبار�ت �لتي �أجريت على 275 متطوًعا، وجد خر�ء من جامعة ولية 
�ملعرفية  �لإع��اق��ات  من  قليًل  �إل  تخفف  ل  �لق�سرية  �لقيلولة  �أن  ميت�سيغان 
�لناجتة عن �حلرمان من �لنوم. ووفًقا للفريق، تعد در��ستهم و�حدة من �أوىل 

�لدر��سات �لتي تقيم فائدة �أخذ قيلولة ق�سرية.
"نحن  وق��ال��ت م��وؤل��ف��ة �ل��ب��ح��ث ك��ي��م��ريل ف��ني م��ن ج��ام��ع��ة ولي���ة ميت�سيغان 
مهتمون بفهم �لعجز �ملعريف �ملرتبط باحلرمان من �لنوم. ويف هذه �لدر��سة، 
�ستخفف من  كانت قيلولة ق�سرية خلل فرتة �حلرمان  �إذ�  ما  �أردن��ا معرفة 

هذ� �لعجز".
275 متطوًعا يف �سن �جلامعة، وطلبو�  �لباحثون بتجنيد  ويف در��ستهم، قام 
مرة  ثم  �مل�ساء،  يف  مرة  مرتني،  �ملعرفية  �لختبار�ت  من  �سل�سلة  �إكمال  منهم 

�أخرى يف �سباح �ليوم �لتايل، ولكنهم فعلو� �أ�سياء متنوعة بني �لختبار�ت.
ومت �إر�سال جمموعة و�حدة من �ملتطوعني �إىل �ملنزل للح�سول على نوم جيد 
ليًل، بينما بقي �لآخرون يف �ملختر طو�ل �لليل، حيث بقي بع�سهم م�ستيقظني 

طو�ل �لليل، و�سمح للبع�س �لآخر باأخذ قيلولة ملدة 30 �أو 60 دقيقة.

ُن���������������س�������رت يف جم���ل���ة  ح������دي������ث������ة  در������������س����������ة  وق�������ا��������س�������ت 
�ملمكن  �لبل�ستيك  متو�سط    )Chemosphere(
و�حدة،  م��رة  ي�ستخدم  بل�ستيكي  ك��وب  ع��ر  �مت�سا�سه 
وكان مقد�ر� �سخما يبلغ 3 ملليغر�م لكل كوب. حتى لو 
كنت ت�ستهلك يف �لو�قع جزء� ب�سيطا فقط من ذلك، فاإنها 

ت�سيف كمية كبرية."
جهاز  على  �لدقيقة  �لبل�ستيكية  �مل��و�د  ��ستهلك  ويوؤثر 

�ملناعة �لب�سري. 
من  "�ل�سرب  �إن  كار�سون  نيل  �لتغذية  �أخ�سائية  وتقول 
�أك��و�ب حتتوي على ن�سبة عالية من مادة)BPA( يزيد 

من خطر �نخفا�س قوتنا �ملناعية".
و�أ�سافت �أن "�لأكو�ب �لبل�ستيكية غري م�ستح�سنة ب�سكل 
خا�س للن�ساء �حلو�مل، ويف عامل �بتلي بالوباء، قد نقوم 
جميعا بعمل جيد لتجنب �أي �سيء ميكن �أن ي�سر بجهاز 

�ملناعة لدينا".
�لبل�ستيكية  �لأك��و�ب  جتعلك  �لتي  �لثانية  �لطريقة  �أم��ا 
�لتغذية:  خمت�سة  ريت�ساردز،  ليز�  عنها  فتقول  ممر�سة، 
�لتجمعات  يف  ع��ادة  ُت�ستخدم  �ل��ك��وؤو���س  ه��ذه  لأن  "نظر� 
�أن تخطئ كوبك وتتناول كوب  �ل�سائع  �لكبرية حيث من 
�سخ�س �آخر، بحلول نهاية �ليوم من �ملحتمل �أن تكون قد 
��ستقبلت جر�ثيم من هذ� �ل�سخ�س �أو �ساركت جر�ثيمك 

مع �آخر".
"حو�ف ه���ذه �لأك�����و�ب غ��ال��ب��ا م��ا ت��ك��ون حتتها  وت��اب��ع��ت: 
م�ساحة �سغرية ميكن �أن تتجمع فيها �جلر�ثيم و�للعاب. 
لأي��ام، فقد  �أو  �ليوم،  �لكوب ط��و�ل  ت�ستخدم هذ�  �إذ� كنت 
تعر�سك  �ل��ت��ي  �لبكترييا  من��و  �إىل  وي����وؤدي  ه���ذ�  ي��رت�ك��م 

نف�سك خلطر �ملر�س".

�ضعف جهاز املناعة
قد يكون �ل�سخ�س �لذي يعاين من �سعف يف جهاز �ملناعة 
�ملناعة  �أكرث عر�سة للإ�سابة بعدوى متكررة، كون جهاز 
�لغزو�ت �خلارجية؛ وهو  م�سوؤوًل عن حماية �جل�سم من 
يت�سكل من خليا �لدم �لبي�ساء و�لأج�سام �مل�ساّدة و�ملكونات 

�لأخرى، مبا يف ذلك �لأع�ساء و�لعقد �لليمفاوية.

جهاز  ت�سعف  �أن  �ل���س��ط��ر�ب��ات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  مي��ك��ن 
�ملناعة،  بنق�س  �ل�سخ�س  �إ�سابة  يف  وتت�سبب  �ملناعة 
�إىل  �ل�سطر�بات من خفيفة  ت��رت�وح هذه  �أن  وميكن 
�سديدة، بع�سها تكون موجودة منذ �لولدة، بينما ينتج 
�لبع�س �لآخر عن عو�مل بيئية، كفريو�س �لعوز �ملناعي 
�لب�سري، و�أنو�ع معينة من �ل�سرطان، و�سوء �لتغذية، 

و�لتهاب �لكبد �لفريو�سي، وبع�س �لعلجات �لطبية 
يعانون من �سعف يف  �لذين  و�لأ�سخا�س  وغريها. 
جهاز �ملناعة لديهم خماطر �أكر للإ�سابة بعدوى 

متكررة و�أعر��س حاّدة.
علمات  على  �لآت���ي  يف  يطلعك  نت"  "�سيدتي 

�سعف جهاز �ملناعة؛ بح�سب موقع "ميديكال 
نيوز تود�ي".

عالمات 
�جلهاز  ل�����س��ع��ف  �لأ����س���ا����س���ي  �ل���ع���ار����س 
�مل��ن��اع��ي ه���و �ل��ت��ع��ّر���س ل��ل��ع��دوى، ومن 

يعاين  �ل��ذي  �ل�سخ�س  ي�ساب  �أن  �مل��رج��ح 
متكرر  ب�سكل  ب��ال��ع��دوى  �مل��ن��اع��ة  ج��ه��از  يف  �سعف  م��ن 
تكون هذه  ق��د  �لآخ��ري��ن؛ فيما  �لأ�سخا�س  م��ن  �أك��رث 

�لأمر��س �أكرث حّدة �أو �أ�سعب يف �لعلج.
وقد يجد هوؤلء �لأفر�د �أنف�سهم �أي�ساً يتعاملون مع عدوى 
ل ي�ساب بها �ل�سخ�س �لذي يتمتع بجهاز مناعي �أقوى؛ 
وت�سمل �لعدوى �لتي ُي�ساب بها �لأ�سخا�س �لذين يعانون 
�ل��رئ��وي، �لتهاب  �مل��ن��اع��ة: �لل��ت��ه��اب  م��ن �سعف يف ج��ه��از 
وقد  و�لتهابات �جللد.  �لهو�ئية  �ل�سعب  �لتهاب  �ل�سحايا، 

تتكرر هذه �للتهابات بوترية عالية.

ن�ضائح 
مي��ك��ن ل��لأ���س��خ��ا���س �ل��ذي��ن ل��دي��ه��م ج��ه��از م��ن��اع��ة �سعيف 
�تخاذ عدة خطو�ت لزيادة فر�سهم يف �لبقاء ب�سحة جيدة 

وجتّنب �لعدوى، وذلك عن طريق:
- �لنظافة �جليدة

�ل�سخ�س  بها  يحافظ  �أن  ميكن  �لتي  �ل��ط��رق  �أ�سهل  م��ن 

�ملناعة على �ل�سحة هي  �ل��ذي يعاين من �سعف يف جهاز 
�ليدين  غ�سل  ت�سمل  و�لتي  �جليدة،  �لنظافة  من  �لتاأكد 
�لأمر��س  على  �ل�سيطرة  مر�كز  تو�سي  �إذ  متكرر؛  ب�سكل 
�لأوق����ات  يف  �ل��ي��دي��ن  بغ�سل   )CDC( م��ن��ه��ا  و�ل��وق��اي��ة 
و�لوجبات  �لوجبات  حت�سري  وبعد  و�أث��ن��اء  قبل  �لتالية: 

�خلفيفة.
قبل �لأكل، بعد نفث �لأنف �أو �لعط�س �أو �ل�سعال، قبل وبعد 
�لآخ��ر، بعد �لت�سال  �ملفتوح  �أو جرح �جللد  علج �جل��رح 
يف  �لطفل  م�ساعدة  �أو  ��ستخد�م  بعد  مري�س،  ب�سخ�س 
��ستخد�م �حلمام، بعد تغيري �حلفا�سات، بعد مل�س طعام �أو 

حيو�ن �أو ف�سلته وبعد مل�س �لقمامة.
�ليدين  غ�سل  فاإن  �لأمر��س،  على  �ل�سيطرة  ملركز  ووفًقا 
على �لنحو �ل�سحيح يقلل حالت �لإ�سهال �ملعدية بن�سبة 
%58 لدى �لأ�سخا�س �لذين يعانون من �سعف يف جهاز 

�ملناعة.

زراعة هياكل للعني ميكنها 
ا�ست�سعار ال�سوء يف املخترب

�لأدمغة  ج��ع��ل  م���ن  �ل��ع��ل��م��اء  مت��ك��ن 
�ل�سغرية �لتي منت يف �ملختر تطور 
هياكل بد�ئية للعني ميكنها ��ست�سعار 

�ل�سوء و�لتو��سل مع بقية �لدماغ.
وُتزرع �لكتل �لكروية، �ملعروفة با�سم 
من  ط��ب��ق  يف  �لدماغ"،  "ع�سيات 
�خل��لي��ا �جل��ذع��ي��ة، و�ل��ت��ي ميكن �أن 
ج�سدية  خلية  �أي  وظيفة  ت�ساعف 
�أخرى. و��ستخدم �لباحثون يف معهد 
هايرني�س هاينه للور�ثة �لب�سرية يف 
دو�سلدورف باأملانيا �خلليا �جلذعية 
�لع�سويات  �أ�سباه  من  �أزو�ج  لتنمية 
وهي  �لب�سرية"،  "�لكوؤو�س  م���ن 
م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة م���ن ت��ك��وي��ن �لعني 
ت��ت��ط��ور ع��ن��دم��ا ي��ب��ل��غ ع��م��ر �جلنني 

حو�يل خم�سة �أ�سابيع.
وي���ب���ل���غ ع���ر����س �ل���ع�������س���ي���ات ح����و�يل 
بو�سة(   0.1( م���ل���ل���ي���م���رت�ت   3
�سغرية  �لب�سرية  و�ل��ك��وؤو���س  فقط، 
�حلجم، بقيا�س 0.2 ملليمرت فقط 
ومع  منها،  لكل  ب��و���س��ة(   0.008(
متطابقة،  ك���اأزو�ج  تنمو  فاإنها  ذل��ك، 
ول����دي����ه����ا ب���ع�������س �����س����م����ات �ل���ع���ي���ون 
�لقرنيات  ذل���ك  يف  مب���ا  �حل��ق��ي��ق��ي��ة، 
�لبد�ئية،  �لعني  و�سبكية  و�لعد�سات 
مما ي�سمح لها "بروؤية" �ل�سوء، كما 
�لتي  �لع�سبية  �خل��لي��ا  ت��ط��ور  �أن��ه��ا 
"�لدماغ"  مع  بالتو��سل  لها  ت�سمح 

�لرئي�سي.
ن�سر يف جملة  �ل���ذي  للبحث  ووف��ق��اً 
مت  عندما   Cell Stem Cell
لل�سوء،  �لب�سرية  �لكوؤو�س  تعري�س 
كهربائية  �إ�سار�ت  �لباحثون  �كت�سف 
تنتقل على طول م�سار�تها �لع�سبية، 
مما ي�سري �إىل �أن نوًعا من �ملعلومات 

�ملرئية يتم نقلها.
ومن بني 314 من ع�سيات �لدماغ 
�ل��ت��ي مت �خ��ت��ب��اره��ا يف �ل��در����س��ة، مت 
�أرب��اع �لكوؤو�س  تطوير حو�يل ثلثة 
 60 ح��و�يل  بعد  بالكامل  �لب�سرية 
ي���وًم���ا، �أي م���ا ي���ع���ادل م���ا ي��ح��دث يف 

�لأجنة �لب�سرية.
وق���ال ك��ب��ري م��وؤل��ف��ي �ل��در����س��ة جاي 
عملنا  "ي�سلط  ج��وب��الك��ري�����س��ن��ان 
�ل�سوء على �لقدرة �لر�ئعة لع�سويات 
�لدماغ على توليد بنى ح�سية بد�ئية 
من  �أن��و�ًع��ا  وت���اأوي  لل�سوء  ح�سا�سة 
�خل��لي��ا مم��اث��ل��ة لتلك �مل���وج���ودة يف 
هذه  ت�����س��اع��د  �أن  ومي���ك���ن  �جل�������س���م. 
�لع�سيات يف در��سة تفاعلت �لدماغ 
ومنذجة  �جلنني،  منو  �أثناء  و�لعني 
�خللقية،  �ل�����س��ب��ك��ي��ة  �����س���ط���ر�ب���ات 
خا�سة  �سبكية  خليا  �أن���و�ع  وتوليد 
باملري�س لختبار �لأدوي��ة وعلجات 

�لزرع".
�لتجارب  هذه  �أن  �لباحثون  ويعتقد 
�ملطاف  ن��ه��اي��ة  يف  ت�����وؤدي  �أن  مي��ك��ن 
�ملختر،  يف  �ل��ع��ني  �سبكية  من��و  �إىل 
من  يعانون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  مل�ساعدة 
فقد�ن �لب�سر، بح�سب �سحيفة ديلي 

ميل �لريطانية.

هل تعلم اأن الأكواب 
البال�ستيكية تدمر ج�سم الإن�سان

ازدادت املخاوف يف الآونة الأخرية ب�ضاأن تاأثري البال�ضتيك الذي يتم 
اإعادة تدويره على �ضحة الإن�ضان.

وحذر خرباء �ضحيني من التاأثريات اجلانبية الناجمة عن ا�ضتخدام  
الأكواب البال�ضتيكية 

اجل�ضم  على  البال�ضتيكية  لالأكواب  الأول  اجلانبي  التاأثري  اإن  وقالوا 
الب�ضري هو باخت�ضار؛ اأنها ت�ضيب الإن�ضان باملر�ض؛ ويحدث هذا اخلطر 
البال�ضتيك.  من  �ضغرية  كميات  امت�ضا�ض  عن  ناجت  اأولهما   - بطريقتني 

وثانيا نقل اجلراثيم والبكترييا املرتاكمة فيها اىل ج�ضمك .
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي - الفجر

و�لتعاي�س  �لت�سامح  وز�رة  �أطلقت 
�أج������ل  م������ن  "�ل�سلة  م�������ب�������ادرة 
حتت  �ل���ث���اين  ل��ل��ع��ام  �لإن�سانية" 
مبنا�سبة  �ملتجدد"،  " �لأم��ل  �سعار 
�ل��ع��امل��ي للعمل  ب��ال��ي��وم  �ح��ت��ف��ائ��ه��ا 
�أمام  �لفر�سة  لإت��اح��ة  �لإن�����س��اين، 
�ل��دي��ن��ي��ة ليتوجه  �ل��ط��و�ئ��ف  ك��اف��ة 
حلظة  يف  �خل����ال����ق  �إىل  �جل���م���ي���ع 
و�ح�������دة ب���ال�������س���لة و�ل�����دع�����اء من 
�ل���ب�������س���ري���ة يف  ت��ت��خ��ط��ى  �أن  �أج������ل 
�لأوبئة  ومغاربها  �لأر����س  م�سارق 
و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ا، و�أن 
تو�جه  �ل��ت��ي  �جل��و�ئ��ح  �هلل  يك�سف 
قاد  حيث  م��ك��ان،  ك��ل  يف  �لإن�سانية 
�آل  معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
�ل��وزر�ء وزير  نهيان ع�سو جمل�س 
�لتي  �ل�سلة  و�لتعاي�س  �لت�سامح 
�لدينيني  �ل��ق��ادة  ك��اف��ة  بها  ���س��ارك 
وح�سرها  �ل�����دول�����ة،  �أر��������س  ع���ل���ى 
�لعديد من �لقياد�ت و�ل�سخ�سيات 
�لت�سامح  وز�رة  بثتها  كما  �ل��ب��ارزة، 
�لباب ملختلف فئات �ملجتمع لإتاحة 
للم�ساركة  �جلميع  �أم���ام  �لفر�سة 
موقعها  عر  وذل��ك  �ل�سلة  بهذه 
�لتو��سل  وم�����و�ق�����ع  �ل���ر����س���م���ي، 

�لجتماعي �خلا�سة بها.
�سارك يف �ل�سلة - �سعادة �لدكتور 
حممد مطر �لكعبي رئي�س �لهيئة 
�ل����ع����ام����ة ل���ل�������س���وؤون �لإ����س���لم���ي���ة 
و�لأوق�����اف، و�لأ���س��ق��ف ب��ول هيندر 
جنوب  يف  للكني�سة  �لأعلى  �لنائب 
يهود�  و�حل��ب�����ر  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ملنطقة 
للجالية  �حل��اخ��ام��ات  كبري  �سارنا 
و�ل�سيد  �لإم��������ار�ت،  يف  �ل��ي��ه��ودي��ة 
رئي��س  ك��ن��ده��اري  �سينغ  ���س��ورن�����در 
دربار  ناناك  غ��ورو  �ل�سيخي  �ملعبد 
�أوت�س  م��ارك�����س  ب��دب��ي، و�لأ���س��ق��ف 
عليه  �مل�سيح  ي�سوع  كني�سة  رئي�س 
�ل�������س���لم �مل���رم���ون���ي���ة- �أب���وظ���ب���ي، 
�لر�عي  د����س��و�ين  كان�سان  �ل�سيدة 
و�ملطر�ن  دب��ي،  يف  �لهندو�س  ملعبد 
غريغوري�س خوري �أ�سقف �لإمار�ت 
جل�سة  و�أد�ر  �لأرث���ودك�������س،  ل��ل��روم 
�لإن�س�انية"  �أج����ل  م��ن  "�ل�سلة 
�ل��دك��ت��ور ���س��ل��ي��م��ان �جل��ا���س��م نائب 
موؤ�س�سة  يف  �لأمناء  جمل�س  رئي�س 
�سلطان بن علي �لعوي�س �لثقافية، 
���س��ع��ادة عفر�ء  ب��اجل��ل�����س��ة  و����س���ارك 
�ل�������س���اب���ري �مل���دي���ر �ل���ع���ام ب�����وز�رة 

�لت�سامح و�لتعاي�س.
وق�����ال م���ع���ايل �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
و�لتعاي�س يف كلمته �لتي �ألقاها يف 
بد�ية �ل�سلة "�إن هذ� �للقاء �لذي 
ينعقد مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للعمل 

"�لأمل  يج�سد  و�ل����ذي  �لإن�����س��اين 
�ملتجدد" يف م�سرية �لعامل، و�أ�سكر 
لكم كثري� تاأكيدكم بوجودكم معنا 
�ل��ي��وم ع��ل��ى �ل��ع��لق��ة �ل��ق��وي��ة بني 
يف  و�لإن�سانية  �لروحية  �جل��و�ن��ب 
و�لدعوة  ج��ان��ب  م��ن  �لب�سر  ح��ي��اة 
جميع  ب���ني  �مل�����س��رتك  �ل��ع��م��ل  �إىل 
مل����ا ف���ي���ه حتقيق  ����س���ك���ان �لأر����������س، 
كل  يف  و�لإن�سان،  للمجتمع  �خلري 

مكان من جانب �آخر" .
�سعادته بحر�س  وعر معاليه عن 
�لعمل  تاأكيد معاين  �جلميع على  
وما  �لو�قع  �أر���س  على   ، �لإن�ساين 
على  ح��ر���سٍ  م��ن  ذل����ك،  يت�سمنه 
�لتعاون  �لآخ����ر وحت��ق��ي��ق  �ح����رت�م 
�جلميع،  ب���ني  �مل�����س��رتك  و�ل��ع��م��ل 
بالإ�سافة �إىل تعميق �أو��سر �لأخوة 
�أن  باعتبار  �ل��ع��امل،  يف  �لإن�����س��ان��ي��ة 
ذلك كله �إمنا هو تعبري عن �لثقة 
تكون  �ل���ذي  �مل�ستقبل،  يف  و�لأم����ل 
قائمة  �لب�سر  ب��ني  �ل��ع��لق��ات  فيه 
�لكرمية،  �لأخلقية  �لأ�س�س  على 
و�لتعاون  و�ل���رح���م���ة  �ل����ود  وع��ل��ى 
و�لعدل و�مل�ساو�ة، بحيث نكون معاً 
�لإيجابي  للتغيري  طاقات حقيقية 
عن هذه �لقيم يف �ملجتمع و�لعامل 

.
وقال معاليه "�إننا جنتمع لل�سلة 
و�لدعاء �إىل �خلالق �لبارئ �مل�سور 
نقوم  �أن  �إىل  ج��م��ي��ع��اً  ي��وف��ق��ن��ا  ك��ي 
�لتعارف  مبادئ  تنمية  يف  بو�جبنا 
و�حل�������و�ر و�ل���ع���م���ل �مل�������س���رتك بني 
�أن  �إىل  يوفقنا  �أن  وندعوه  �لب�سر، 
تكون �لأخوة �لإن�سانية د�ئما طريقة 
تفكري، و�أ�سلوب حياة ت�ساعدنا على 
مو�جهة كل �لتحديات ، كما ندعو 
و�ملبادئ  بالقيم  د�ئماً  نعتز  �أن  �إىل 
و�لتي  بيننا  جتمع  �لتي  �مل�سرتكة 

و�ملخل�س  �مل�ستمر  �ل�سعي  ت�سمل 
ف���ي���ه تقدم  مل����ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق �خل�����ري   ،
وندعو   ، �لإن�����س��ان  ورف��ع��ة  �ملجتمع 
يوفق  �أن  �إىل  وتعاىل  �سبحانه  �هلل 
�جلميع يف مكافحة �لوباء، و�إىل �أن 
�إقامة جبهة قوية  يوفق �لعامل يف 
و�لعافية  �ل�سحة  حتقق  ومتحدة، 
تفرقة  �لعامل دومنا  �سكان  جلميع 

�أو متييز .
�لإم�����ار�ت  "�إننا  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���اف 
�أن  معا  نعلن  �إمنا  �ملتحدة  �لعربية 
�لإن�سانية  �أج��ل  م��ن  �ل�سلة  ه��ذه 
�لدولة  لل��ت��ز�م  ق��وي  �نعكا�س  ه��ي 
مب��ب��ادئ �ل��ع��ط��اء �لإن�������س���اين، تلك 
دعائمها  �أر������س�����ى  �ل����ت����ي  �مل�����ب�����ادئ 
�ملغفور  �لعظيم  �لإم���ار�ت  موؤ�س�س 
�سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  �لو�لد  له 
�آل نهيان طيب �هلل ث��ر�ه، و�إن هذ� 
�إمنا  �لإم��ار�ت  �لوطني يف  �للتز�م 
ي��ت��اأك��د �أم��ام��ن��ا ب��ال��ق��ول و�ل��ع��م��ل يف 
ك��ل ي��وم يف �أق���و�ل و�أف��ع��ال �ساحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي،  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�سلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�لعطاء  �أن  د�ئ��م��ا،  ي��وؤك��د لنا  �ل��ذي 
يوؤدي  �إمن���ا  و�لإن�����س��اين  �ملجتمعي 
�لأرك��ان تتحقق  ثابت  �إىل جمتمع 
للجميع،  �مل��ث��م��رة  �مل�����س��ارك��ة  ف��ي��ه 
بالتفاعل  وب��ن��ات��ه،  �أب���ن���اوؤه  وي��ق��وم 

�لن�سط مع �لعامل �ملحيط. 
قادتنا  بف�سل  �أن��ه  معاليه  و�أو���س��ح 
�ل����ك����ر�م، �حل���ري�������س���ون ع��ل��ى دعم 
ك��ل �مل���ب���ادر�ت �ل��ب��ن��اءه �ل��ت��ي تنفع 
 ، ك��ل م��ك��ان  �ملجتمع و�لإن�����س��ان يف 
ف����اإن دول��ت��ن��ا ح��ري�����س��ة د�ئ���م���اً على 
�لإن�ساين  �ل��ع��م��ل  �إم��ك��ان��ات  تنمية 
�لهادف �لذي يظهر �أف�سل ما لدى 
�إح�سا�س  �لإم��ار�ت من  �أبناء وبنات 

�مل�ساركة  خ��لل  من  ومبادئ  وقيم 
و�لت�سامن مع �أخوتنا يف �لإن�سانية 

يف كل مكان .
قائل  ك��ل��م��ت��ه  م��ع��ال��ي��ه  و�أخ����ت����ت����م 
�أن  وت��ع��اىل  �سبحانه  �هلل  "ندعو 
يتقبل �سلتنا ودعاءنا، و�أن يحقق 
ل���ل���ع���امل  ك���ل م���ا ن���رج���وه ل����ه  من 
�إليه  ن�سبو  وم��ا  �آم��ال وطموحات  
وتنمية  ناجحة  �سحية  رعاية  من 
ونه�سة  م����رم����وق����ة  جم���ت���م���ع���ي���ة 
�إن�����س��ان��ي��ة م�����س��ت��د�م��ة، �إن���ه ع��ل��ى كل 

�سيٍء قدير.
�لدكتور حممد مطر  �سعادة  وقال 
للعمل  �لعاملي  �ل��ي��وم  يف   " �لكعبي 
�لإن�سانية  �لقيم  تتجلى  �لإن�ساين 
�ل��ت�����س��ام��ن بني  �إىل  ت���دع���و  �ل���ت���ي 
و�حد�  �سفا  و�ل��وق��وف  �لب�سر  بني 
يف م���و�ج���ه���ة �ل�����ك�����و�رث و�لآف�������ات 
وحماربة  و�جل��وع  �لفقر  و�لق�ساء 
�لأم���ر�����س و�لأوب���ئ���ة، �ل��ت��ي تعاين 
�إىل  ي��دع��ون��ا  وه���ذ�  �لب�سرية  منها 
�لإن�سانية  �لأخ�������وة  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
�إىل  و�لتوجه  و�لرت�حم  بالتلحم 
�هلل ب�����س��وت و�ح�����د وق���ل���ب و�ح����د، 
و�أكف �سارعة، نتوجه �إليه �سبحانه 

بالدعاء و�لت�سرع و�ل�سلة"
و�أ�ساف �سعادته يف م�ستهل دعائه" 
�للهم �إنا نعوذ بك من درك �ل�سقاء 
بالإن�سانية  حل  وما  �لبلء  وجهد 
�أرح����م �لرحماء،  ف��اإن��ك  وب����اء،  م��ن 
ربنا �إنا قد م�سنا �ل�سر و�أنت �أرحم 
�لر�حمني، فاك�سف �ل�سر و�لبلء، 
و��سرف �لوباء عن خلقك �أجمعني، 
و�ل�سفاء  �ل�سحة  ن�ساألك  �إنا  �للهم 
جل��م��ي��ع �مل��ر���س��ى و�مل�����س��اب��ني بهذ� 
�لوباء �سفاء ل يغادر �سقاما �آمني" 
�أ�سقف  وقال غريغوريو�س خوري ، 
�لإمار�ت للروم �لأرثوذك�س"ي�سهد 

�ل����ع����امل �ل����ي����وم م���ع���ان���اة وك������و�رث 
على  وكوكبنا  �لب�سرية  على  توؤثر 
وتو�جه  م�سبوقة.  غري  م�ستويات 
بغ�س  م���ك���ان،  ك���ل  �مل��ج��ت��م��ع��ات يف 
�أو  �أو �لعقيدة  �لنظر عن �جلن�سية 
وهناك  �لتحديات.،  نف�س  �ل��ع��رق، 
م�سوؤوليتنا  ل��ت��ع��زي��ز  ملحة  دع���وة 
�لإن�سانية  �أج������ل  م����ن  �مل�������س���رتك���ة 
– لأن����ن����ا يف ن��ف�����س �ل���ق���ارب  ك���ك���ل 
و�أي �خ��رت�ق يف ب��دن ذل��ك �لقارب 
ي��ع��ر���س �ل��ب�����س��ري��ة ج��م��ع��اء خلطر 
بالأمل  نتمتع  �هلل  وبف�سل  �لغرق، 
�جلماعية  و���س��ل��و�ت��ن��ا  و�ل��ف��ر���س��ة 
و�حدة  من �لطرق �ملهمة للتعبري 
لبع�سنا  وت���ع���اون���ن���ا  وح���دت���ن���ا  ع���ن 
على  ق���ادرون  نحن   ، مًعا  �لبع�س. 
مو�جهة �لتحديات بفعالية و�إثارة 
تفاوؤل متجدد ، و�إنارة �لطريق �إىل 

�لأمام لأجيال عديدة قادمة ".
���س��ارن��ا �حلاخام  �أك����د ي��ه��ود�  ف��ي��م��ا 
�لأك��������ر ل��ل��ج��ال��ي��ة �ل���ي���ه���ودي���ة يف 
هي  �ل���������س����لة  �أن   " �لإم��������������ار�ت 
ب��و�ب��ة �ل����روح، وم��ن و�ج��ب��ن��ا كب�سر 
ن�سبح  �أن  وم���رت�ب���ط  م��ت��ع��اون��ني 
�أكرث وعًيا بهموم �لإن�سانية يف هذه 
�لذين  �أولئك  وبخا�سة  �لتوقيات، 

للتاأثري�ت �ل�سلبية و�جلو�ئح"
 ومن جانبه �سرح  �ملطر�ن ماركو�س 
�مل�سيح  ي�سوع  كني�سة  رئي�س  �أوت�س 
لقدي�سي �لأيام �لأخرية قائل "�إنه 
ل�سرف كبري �أن �أ�سارك يف فعاليات 
�لإن�ساين  ل��ل��ع��م��ل  �ل��ع��امل��ي  �ل���ي���وم 
�لإن�سانية حتت  �أج��ل  م��ن  و�أدع��ي��ة 
و�لتعاي�س،  �لت�سامح  وز�رة  ق��ي��ادة 
فعندما كنت طفًل علمتني �أمي �أن 
�أ�سلي خا�سة يف �لظروف �ل�سعبة،  
ك��ع��ائ��ل��ة وي�سلي  ن��رك��ع م��ًع��ا  وك��ن��ا 
�أح���دن���ا ن��ي��اب��ة ع���ن �ل��ع��ائ��ل��ة، حيث  
�لدعاء  يف  �للحظات  ه��ذه  وحدتنا 
�أن  ون��رج��و  ب��رك��ات��ه،  لنيل  �هلل  �إىل 
�ل�سماء  �إىل  جميًعا  �أ�سو�تنا  نرفع 
ب��رك��ات �هلل على  �أج��ل  ون�سلي م��ن 
�إخو�ننا و�أخو�تنا �ملحتاجني للدعم 
�أم��ا �ملطر�ن بول   ." يف هذ� �لوقت 
ه��ي��ن��در �ل��ن��ائ��ب �ل��ر���س��ويل جلنوب 

فقال   �ل���ع���رب���ي���ة  �جل�����زي�����رة  ����س���ب���ه 
للعمل  �ل��ع��امل��ي  �ل���ي���وم  "مبنا�سبة 
جميع  بامتنان  نتذكر   ، �لإن�ساين 
�ل��ع��ام��ل��ني يف �مل��ج��ال �لإن�����س��اين يف 
�أن  �لعامل، ول ي�سعنا  �أنحاء  جميع 
دفعو�  قد  منهم  �لعديد  �أن  نن�سى 
باأرو�حهم،  و���س��ح��و�  غ��ال��ي��ا  ث��م��ن��ا 
وكثريون �آخرون يخو�سون �سر�عا 
�لتي  �مل�سائب  م��و�ج��ه��ة  يف  ي��وم��ًي��ا 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى جميع ���س��ك��ان �لأر�����س، 
ويف دول��ة �لإم��ار�ت �أنعم �هلل علينا 
ثاقبة   بروؤية  تتمتع  ر�سيدة  بقيادة 
�لإن�سانية  ب�����س��وؤل��ي��ت��ه��ا  وت����وؤم����ن 
�ملحتاجني  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
�لأم��ل يف كل مكان، ومن  وجتديد 
خلل �ل�سلة و�ملرونة و�لعمل مًعا 
�أكر  د�ئًما لإيجاد فر�س  نرتقي   ،

ل�سالح �لب�سرية جمعاء ".
كان�سان  �ل�������س���ي���دة  ع������رت  ف���ي���م���ا 
د��سو�ين �لر�عي للمعبد �لهندو�س 
بامل�ساركة  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  دب����ي  يف 
ل�سرف كبري  "�إنه  قائلة   بال�سلة 
�ل�����س��لة يف  لأد�ء  دع��وت��ي  ت��ت��م  �أن 

�ليوم �لعاملي للعمل �لإن�ساين.
قلوبنا  ي��ط��ب��ب  ب��ل�����س��م  ف��ال�����س��لة   
ويربط نفو�سنا باهلل تعاىل ويقوي 
�لعقل ويبث رجاء متجدًد�،وين�سم 
�ملعبد �لهندو�سي يف دبي �إىل �أديان 
�لتي  �جلماعية  �ل�سلة  يف  �لعامل 
�لأمل  على جلب  ت�ساعد  �أن  نرجو 

و�ل�سفاء �إىل كوكبنا ". 
�أم����ا ���س��وري��ن��در ���س��ي��ن��غ ك����ان����د�ري ، 
رئي�س جمل�س �لإد�رة جورو ناناك 
"ي�سلي  دربار ج��وردو�ر� دبي فقال 
معظمنا يف بيوتنا ، لكن �جتماعنا 
لل�سلة معا له قوة كبرية وعلقة 
�أك�����ر ب�����اهلل. وت��ك��م��ن ق��ي��م��ة هذه 
ع��ل��ى توحيد  ق��درت��ه��ا  �ل�����س��لة يف 
�ل�سلة  ف��اأي��ن��م��ا وج����دت  �ل��ق��ل��وب، 
ف��ه��ن��اك وح����دة ب���ني �ل��ب�����س��ر، فهذ� 
�جل��م��ع م���ن �أج����ل �ل�����س��لة ل�سك 
�لتغري، وميكن  �إح���د�ث  على  ق��ادر 
 ، م��ع��ا هلل  ي�����س��ل��و�  �أن  ل��ل��م��وؤم��ن��ني 
وتطمئن  �مل��ع��ج��ز�ت  تتحقق  ح��ت��ى 

�لقلوب.
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ُت�����س��ارك ج��ام��ع��ة �لإم�����ار�ت �لعامل 
لرو�د  �لعاملي  "�ليوم  ب���  �لحتفال 
 21 ُي�������س���ادف  و�ل�����ذي  �لأعمال" 
�أغ�����س��ط�����س م��ن ك��ل ع���ام. ح��ي��ث مّت 
للحتفاء  �ل��ي��وم  ه���ذ�  تخ�سي�س 
ورو�د  و�مل���ب���ت���ك���ري���ن  ب���امل���ب���دع���ني 
�لعامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �لأع����م����ال 
�أف����ك����ار�ً جديدة  �ب���ت���ك���رو�  �ل���ذي���ن 
�أر�س  على  للتنفيذ  قابلة  مل�ساريع 
وت�سغيلها  تاأ�سي�سها  وتولو�  �لو�قع 
جناحها  عن  م�سوؤولني  و�أ�سبحو� 

وف�سلها. 
مي�سم  د.  ق��ال��ت  �مل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه 
�لعبادي، حما�سر - ق�سم �لبتكار 
�لأعمال،  وري�����ادة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
كلية  �لب���ت���ك���ار يف  رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة 

بجامعة  و�لق����ت���������س����اد  �لإد�رة 
��سرت�تيجية  "ترتكز   :، �لم���ار�ت 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة 
و�لبتكار  �لإب���د�ع  ثقافة  ن�سر  �إىل 
�لأع��م��ال وحتفيز  وري��ادة  و�لقيادة 
�ل�سباب  ل��دى  �مل��ب��ادرة  روح  وتنمية 
�مل�سرية  لدعم  �لطموح  و�أ���س��ح��اب 
�ل���ت���ن���م���وي���ة ل����ل����دول����ة وم����و�ك����ب����ة 
يف  �لريادة  �إىل  �لر�مية  توجهاتها 

كافة �ملجالت".
وب�����س��ف��ت��ه��ا م��ن�����س��ق��ة م�����س��ار ري����ادة 
قائلة  �أ�سافت  باجلامعة  �لأع��م��ال 
: " كانت �لتحديات �لتي �سهدناها 
مع �جلائحة مبثابة موّلد وحمّرك 
من  �لتي  �خلطط  لدعم  مل��ب��ادر�ت 
روؤية  حتقيق  يف  �مل�ساهمة  �ساأنها 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
بريادة  �ملرتبطة   2021 �ملتحدة 

�لمار�ت  جامعة  فنجد  �لأع��م��ال، 
كلياتها  مبختلف  �ملتحدة  �لعربية 
�ملجالت  �ستى  يف  �ب��ت��ك��ار�ت  ت�سّخ 
�لناجت �لوطني  ُي�سهم يف تنّوع  مبا 
تطبيقات  يف  �ل�����س��ب��اب��ي  ���س��ي��م��ا  ل 
�لب���ت���ك���ار �مل��خ��ت��ل��ف��ة، وي���ج���در بنا 

�لذي  �لأ�سا�سي  �ملحرك  �أن  �لذكر 
ينقل �لبتكار من نطاق �لفكر �إىل 
�ل�سوق  دخ��ول  ث��م  وم��ن  �لتطبيق، 
�لفردية  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  خل��دم��ة 
ريادة  �سك-  –بل  هو  و�ملوؤ�س�سية 
�لإد�رة  كلية  كانت  لذك  �لأع��م��ال؛ 
ملتزمة  ب��اجل��ام��ع��ة  و�لق���ت�������س���اد 
�أدو�ره������ا يف جم���ال �لبحث  ب��ك��اف��ة 
وقيادة  �ل��ر�م��ج  وتطوير  �لعلمي 
�ل��ت��ي ت��ه��دف خللق بيئة  �مل��ب��ادر�ت 
�ب���ت���ك���اري���ة ع��ل��م��ي��ة وع��م��ل��ي��ة على 
وطالبات  ط��لب  �أ�سا�سها  �ل�����س��و�ء 
�أف�سل  وتطلق  حتتويها  �جلامعة، 
ق����در�ت����ه����ا ن���خ���ب���ة م�����ن �خل������ر�ت 
حتت�سن  حيث  و�لعاملية؛  �ملحلية 
�لكلية 6 �أق�سام فريدة تتناغم مع 
�لإد�رة  ع��ل��وم  �ل��ع��امل��ي يف  �مل�����س��ت��وى 
وعلوم  تكنولوجيا  م��ن  �حل��دي��ث��ة 

�لتحديات  و�بتكارية تخدم  رقمية 
�ملعا�سرة وت�ست�سرف �مل�ستقبل".  

و�أردف����������ت �ل����دك����ت����ورة م���ي�������س���م: " 
وت��������لوؤم��������اً م������ع �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
و�لقطاعات  ل���لب���ت���ك���ار  �ل����دول����ة 
بروؤية  و�ل���ت���ز�م���اً  �لأول����وي����ة،  ذ�ت 
ريادة  م�سار  �إط��لق  جاء   2021
من  �لأول  ُي���ع���ّد  �ل����ذي  �لأع����م����ال، 
رحلة  ُي��ق��ّدم  حيث  �إقليمياً؛  نوعه 
مّتت  م��ر�ح��ل،  �سبع  م��ن  متكاملة 
در�����س���ة و�إن�����س��اء ك��ل م��رح��ل��ة منها 
ع��ل��ى ي��د �أ���س��ات��ذة وخم��ت�����س��ني من 
خمتلف �خلر�ت كي مير �لطالب 
ب��رح��ل��ة ع��م��ل��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة جت�سد 
�لعريق  �ل���ن���ظ���ري  �ل��ع��ل��م  ت��ن��اغ��م 
و�مل��م��ار���س��ات �ل��ع��امل��ي��ة �حل��دي��ث��ة يف 
و�لبتكار  و�لج��ت��م��اع  �لنف�س  علم 
وكل ما يدعمه من خطو�ت بحثية 

بثقة  �ل�����س��وق  ل��دخ��ول  وتطبيقية 
وثبات. ودعمت �لكلية تطوير هذ� 
�لرنامج �لفريد بت�سميم و�إن�ساء 
خمتر ريادة �لأعمال �لذي �عتمد 
يف ت�سميمه �لوظيفي على خر�ت 
�لأ����س���ات���ذة �ل��ع��ري��ق��ة ل��ل��ج��م��ع بني 
حد�ثة �لت�سميم و�لدقة و�ملتعة يف 
ممار�سة �لرحلة �لتعليمية �ملتميزة 
د.  و�ختتمت  �لأعمال".  ري���ادة  يف 
�لعبادي ت�سريحها قائلة: "وبينما 
باإجناز�تهم  �لأع��م��ال  رو�د  يحتفل 
يف هذ� �ليوم �لعاملي، حتتفي �لكلية 
ب������اأول دف���ع���ة ل��ه��ا يف م�����س��ار ري����ادة 
�لأعمال ُمكّر�سة �جلهود ومتطلعة 
ملا �سيقدمه طلب وطالبات �مل�سار 
م����ن خم��ت��ل��ف �ل��ت��خ�����س�����س��ات من 
�خلم�سني  ��ست�سر�ف  يف  فعال  دور 

�لقادمة باإذن �هلل".  
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م��ب��ادرة خريية  ل��ل�����س��رط��ان،  �لإم�����ار�ت  ن��ف��ذت جمعية 
مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للعمل �لإن�ساين ت�سمنت توزيع 
�لعمال يف �سناعية �لعني  �ألف وجبة طعام على �سكن 
�ل�سماد  وم�سنع  م��زي��د  مبنطقة  �ل�سركات  ومع�سكر 
�إن  �لكعبي،  خمي�س  حممد  �جلمعية  ع��ام  مدير  وق��ال 
يومني   م��دى  على  ��ستمرت  �لإن�����س��ان��ي��ة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 

�لولئم  لتجهيز  ع�سانهم  كله  مطبخ   " مع  بالتعاون 
�ل�سركات  يف  �ملقيمني  �ل��ع��م��ال  و�سملت   " و�ل��وج��ب��ات 
�أماكن  يف  �ل��ن��ظ��اف��ة  وع��م��ال  و�لإن�������س���اء�ت  �ل�سناعية 

متعددة يف منطقة �لعني  
�إن �جلمعية  تو��سل تنفيذ �لعديد من   و�أكد �لكعبي 
ودعم  �ملتطوعني  فريق  مب�ساركة  �خلريية  �مل��ب��ادر�ت  
�مل�ساهمني بهدف حتقيق �لتكافل و�لرت�حم بني �أفر�د 

�ملجتمع.

يف اإطار احتفائها باليوم العاملي للعمل الإن�ضاين

وزارة الت�سامح والتعاي�ض اأطلقت مبادرة ال�سالة 
من اأجل الإن�سانية  حتت �سعار »الأمل املتجدد«

نهيان بن مبارك يقود ال�سالة والدعاء لالإن�سانية بح�سور كافة القادة الدينيني 

لن�ضر ثقافة الإبداع والبتكار

جامعة الإمارات حتتفي  باليوم العاملي لرواد الأعمال

مبنا�ضبة اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين

جمعية الإمارات لل�سرطان توزع األف وجبة 
طعام على �سكن العمال يف �سناعية العني 

�سحة تفتتح ثالثة مراكز جديدة خلدمات 
الظفرة يف  املركبة  من  كوفيد- 19 

•• اأبوظبي- الفجر

�فتتحت �سركة �أبوظبي خلدمات �ل�سحية "�سحة"، ثلثة مر�كز جديدة 
ودمل��ا يف منطقة  وليو�  �ل�سلع  �ملركبة يف كل من  خلدمات كوفيد19- من 

�لظفرة.
�لأن���ف وفح�س  م�سحة  لإج���ر�ء  م�ساريني  م��ن  �جل��دي��دة،  �مل��ر�ك��ز  وتتكون 
�لليزر، بطاقة ��ستيعابية ت�سل �إىل 500 م�سحة �أنف و100 فح�س ليزر 
حتى  �سباحاً  يومياً، وت�ستقبل �ملر�كز �ملر�جعني طيلة �أيام �لأ�سبوع من 8 

م�ساًء.  8
ومت �إن�ساء �ملر�كز �جلديدة با�ستخد�م حاويات �ل�سحن، �لتي متتاز باملتانة 
�سهلة  لكونها  بالإ�سافة  �لعالية،  و�ل��رودة  للحر�رة  ومقاومتها  و�ملرونة، 

�لنقل و�إعادة �ل�ستخد�م و�ل�سيانة.
وبذلك ي�سل �إجمايل مر�كز "�سحة" خلدمات كوفيد19- من �ملركبة �إىل 
�إىل نحو 140 �ألف  ت�سل  ��ستيعابية  بطاقة  �لدولة  �أنحاء  يف  مركز�ً   24

م�سحة �أنف �أ�سبوعياً.
وميكن للر�غبني يف �إجر�ء �لفح�س �أو �أخذ �لتطعيم حجز موعد عن طريق 

�لتطبيق �لذكي ل�سركة »�سحة«.

ملك القلوب اإهداء اإماراتي اإىل 
العاهل املغربي مبنا�سبة ذكرى ميالده

•• الفجرية- الفجر 

طرح �لفنان �لإمار�تي "�سيل �ملطر" �أغنية جديدة مهد�ة �إىل جللة �مللك 
و�لأغنية  �لقلوب"،  "ملك  بعنو�ن  �ملغربية،  �ململكة  ملك  �ل�ساد�س  حممد 
من توزيع �ملاي�سرتو �مل�سري �أ�سامة �سعيد، وكتب كلماتها �ل�ساعر �لقدير 
خليل عيلبوين، وهي من �أحلان و�إنتاج "�سيل �ملطر"، و�إ�سر�ف عام �ل�ساعر 

و�لإعلمي �لإمار�تي خالد �لظنحاين.
يوم   ي�سادف  �ل��ذي  �ملغربي  �لعاهل  ميلد  ذك��رى  مبنا�سبة  �لأغنية  وتاأتي 
�ل�سبت 21 �أغ�سط�س. وتتناول يف مو�سوعها عمق �لعلقات و�لرو�بط ما 
كلمات  تقول  �ملغربية. حيث  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني 

�لأغنية:
�أنا من �إمار�ت �ملعايل و�لفد�
وملغرب �لأحر�ر جئت مغرد�

و�حلب كان مطيتي وو�سيلتي
حتى �أرى ملك �لقلوب حممد�

***
يا �أيها �مللك �حلبيب حتيًة

لك من �إمار�ت �ملحبة و�لندى
يف يوم مولدك �حلبيب تناثرت

�أزهار فعلك و�لعطاء متجد�
وقال �لفنان "�سيل �ملطر" 

�إن �أغنية "ملك �لقلوب" مهد�ة من �سعب دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لعلقات  عمق  يكر�س  �ل��ذي  �لأم���ر  �ل��ك��رمي،  و�سعبه  �ملغربي  �لعاهل  �إىل 
�لتز�مه  م��وؤك��د�ً  بينهما.  فيما  �لأو���س��ال  وتر�بط  �لبلدين  بني  �لتاريخية 
�لتام و�ملطلق يف ��ستمر�ر �أعماله �لفنية �لتي حتمل �لطابع �ملغربي، و�عد�ً 

مبفاجاآت فنية للمملكة �ملغربية و�سعبها �لعزيز.
�لتي  �لأخوية  �لعلقات  بعمق  �لظنحاين  �ل�ساعر خالد  �أ�ساد  ومن جهته، 
تربط بني �لإمار�ت و�ملغرب و�سعبيهما �ل�سقيقني، و�أهمية دعمها وتعزيزها 
يف �ملجالت �لفنية و�لثقافية و�لإن�سانية، ف�سًل عن �ن�سجام روؤى �لبلدين 
يف �سعيهما �إىل حتقيق �ل�ستقر�ر و�لأمن ودعم مقومات �ل�سلم، وجتذير 
�لذي  للعهد  ��ستكماًل  وذل��ك  �لعامل،  يف  و�لتعاي�س  و�ملحبة  �لت�سامح  قيم 
و�مللك �حل�سن  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  �ملوؤ�س�س،  �لأب  جمع بني 

�لثاين، رحمهما �هلل.
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خماطر  من  يزيد  اأن  بالدهون  الغني  الغربي  الغذائي  للنظام  ميكن 
اأو  ال�ضكري  مثل  باأمرا�ض  امل�ضابني  لدى  ال�ضائعة  املوؤملة  ال�ضطرابات 

ال�ضمنة وفقا لدرا�ضة جديدة.
وعالوة على ذلك، قد تقلل التغيريات يف النظام الغذائي ب�ضكل كبري 
اأو حتى تعك�ض الأمل الناجم عن احلالت التي ت�ضبب الأمل اللتهابي، 
اآلم الأع�ضاب، مثل  اأو  اأو اجلراحة،  اأو ال�ضدمة  مثل التهاب املفا�ضل 

مر�ض ال�ضكري.

وميكن �أن ي�ساعد �لكت�ساف �جلديد يف علج مر�سى �لأمل 
�ملزمن بب�ساطة عن طريق تغيري �لنظام �لغذ�ئي �أو تطوير 

�أدوية متنع �إفر�ز بع�س �لأحما�س �لدهنية يف �جل�سم.
من  �أك��رث  �إعد�دها  ��ستغرق  �لتي  �لبحثية،  �لورقة  وُن�سرت 
 Nature ي��ون��ي��و م��ن جم��ل��ة  �إ����س���د�ر  ���س��ن��و�ت، يف  خم�س 
 15 Metabolism بو��سطة فريق تعاوين مكون من 
باحثا حمليا بقيادة مركز �لعلوم �ل�سحية بجامعة تك�سا�س 
�لأ�سنان  ق�سم علج ج��ذور  وباحثني من  �أنطونيو،  �سان  يف 
�إىل  بالإ�سافة   ،UT Health San Antonio يف 
للعلوم  �لعليا  �لدر��سات  كلية  �سابقني يف  �أو  طلب حاليني 

�لطبية �حليوية.

الأحما�ض الدهنية والأمل
�أنحاء  جميع  يف  ل��لإع��اق��ة  رئي�سي  �سبب  ه��و  �مل��زم��ن  �لأمل 
ما  غالبا  �لدهون  تقليل  �أن  من  �لرغم  على  ولكن  �لعامل. 
ُين�سح به لإد�رة مر�س �ل�سكري و��سطر�بات �ملناعة �لذ�تية 
�لدهون  دور  �أن  �إل  �ل��دم��وي��ة،  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  و�أم��ر����س 
�لغذ�ئية �أو �لأحما�س �لدهنية يف حالت �لأمل غري معروف 

ن�سبيا.
وزملوؤه  بويد  �لدكتور  ��ستخدم  �جل��دي��دة،  �ل��در����س��ة  ويف 
ط��رق��ا م��ت��ع��ددة يف ك��ل م��ن �ل��ف��ئ��ر�ن و�ل��ب�����س��ر ل��در����س��ة دور 

�لأحما�س �لدهنية �ملتعددة غري �مل�سبعة يف حالت �لأمل.
�لغنية  �لنموذجية  �لغربية  �لغذ�ئية  �لأنظمة  �أن  ووج��دو� 

6 �لدهنية �ملتعددة  �أوميغا  باأحما�س 
كعامل  ت��ن�����س��ط  �مل�����س��ب��ع��ة  غ����ري 

خ��ط��ر ك��ب��ري ل��ك��ل م��ن �لآلم 
�للتهابية و�لأع�ساب.

�ملوجودة   6 �أوميغا  ودهون 
ب�سكل �أ�سا�سي يف �لأطعمة 
�ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى زيوت 
ن��ب��ات��ي��ة ل��ه��ا ف��و�ئ��د عدة. 

ل�������ك�������ن �حل������م������ي������ات 
�ل��������غ��������رب��������ي��������ة 

�مل�����رت�����ب�����ط�����ة 
ب���ال�������س���م���ن���ة 

ت�����ت�����م�����ي�����ز 

مب�ستويات �أعلى بكثري من تلك �لأحما�س يف �لأطعمة من 
 3 �أوميغا  �لب�سل، مقارنة بدهون  �إىل حلقات  �لذرة  رقائق 
�لكتان  بذور  �لأ�سماك وم�سادر مثل  �ملوجودة يف  �ل�سحية، 

و�جلوز.
وب�سكل عام، ت�سمل �لأطعمة غري �ل�سحية �لتي حتتوي على 
ن�سبة عالية من دهون �أوميغا 6 �لوجبات �خلفيفة �مل�سنعة 
و�ملعاجلة  �لدهنية  و�للحوم  و�لكعك  �ل�سريعة  و�لأطعمة 

وغريها.
�لغذ�ئي،  �لنظام  ه��ذ�  عك�س  �أن  �لباحثون  ووج��د 
وخ��ا���س��ة ع��ن ط��ري��ق خف�س �أوم��ي��غ��ا 6 وزي���ادة 
ب�سكل كبري من حالت  3، قلل  �أوميغا  ده��ون 

�لأمل هذه.
م�ستويات  �أن  �أي�سا  �لباحثون  و�أظ��ه��ر 
دهون �أوميغا 6 يف �جللد لدى 
�ملر�سى �لذين يعانون 
�لعتلل  �أمل  م��ن 
�ل�سكري  �لع�سبي 
من �لنوع �لثاين 
مرتبطة  كانت 
وثيقا  �رت��ب��اط��ا 
مب���������س����ت����وي����ات 
�ملبلغ  �لأمل 
و�حلاجة  عنها 
ت������ن������اول  �إىل 
�لأدوي��������������������������������ة 

�مل�سكنة.
خو�سيه  وق�������ال 
ك����اف����ازو�����س،  �إي 
دك����������������ت����������������ور�ه يف 
علم  و�أ�ستاذ  �لطب، 
وم�ساعد  �لأع�����س��اب، 
�ل������ع������م������ي������د وم������دي������ر 
برنامج تدريب �لعلماء 
�لطبيني بجنوب تك�سا�س 
�لوطنية  �مل��ع��اه��د  �مل��ع��ني م��ن 
 UT Health يف  لل�سحة 
"هذه   :.San Antonio
رفيعة  م�������س���اه���م���ة  ه�����ي  �ل�����ورق�����ة 
عن  للبحث  ملحة  حل��اج��ة  �مل�ستوى 
�ملر�س  ه����ذ�  ت��غ��ري ط��ب��ي��ع��ة  ع���لج���ات 
م�ساحب  �فتتاحي  مقال  ويف  �لع�سبي".  
ديوك:  جامعة  باحثو  كتب  �لبحثية،  للورقة 
�أ�سا�س  "هذه �لدر��سة �ل�ساملة قد تكون مبثابة 
طرقا  ت��وف��ر  �لنهاية  ويف  ج��دي��دة  �سريرية  لتجارب 

جديدة للعلج �ل�سريري لعتللت �لأع�ساب".

منها الآلم اللتهابية والأع�ضاب

النظام الغذائي الغربي عايل الدهون ميكن اأن ي�سبب اأملا مزمنا

ب��ع��دم قدرة   2 �ل��ن��وع  ق��د ي��ب��د�أ ت��ط��ور م��ر���س �ل�سكري 
�لبنكريا�س على �إنتاج �إمد�د�ت كافية من �لأن�سولني،

تعيق  �أو  ت�ساعد  �أن  ميكن  �خل��ارج��ي��ة  �لعمليات  لكن   
ذلك.

 The جملة  يف  �مل��ن�����س��ورة  �لتقدمية  �لأب��ح��اث  وت�سري 
،Endocrine Society

 �إىل �أن �لوقت من �ليوم �لذي تاأكل فيه ميكن �أن يكون 
له تاأثري على م�ستويات �ل�سكر يف �لدم.

علي:  مرمي  �لدكتورة  �لرئي�سية  �لباحثة  وقالت   
تناول  ب����د�أو�  �ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���س  �أن  "وجدنا 
�ل��ط��ع��ام يف وق���ت م��ب��ك��ر م��ن �ل��ي��وم ي��ع��ان��ون من 

ومقاومة  �ل��دم  يف  �ل�سكر  م�ستويات  يف  �نخفا�س 
�أقل للأن�سولني".

وقالت �لطبيبة �ملقيمة يف جامعة نورث و�سرتن يف 
�سيكاغو، �إن نتائجهم م�ستقلة عن �لأنظمة �لغذ�ئية 

�لتقييدية.
�ل�سطر�بات  �رتفاع  "مع  �لباحثني:  لزملئها  وقالت 
فهمنا  تو�سيع  �أردن����ا  �ل�����س��ك��ري،  م��ر���س  �لأي�����س��ي��ة مثل 

ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات �ل���ت���غ���ذي���ة ل��ل��م�����س��اع��دة يف 
�لقلق  معاجلة هذ� 

�ل�سنوي  �لدكتورة علي يف �لجتماع  �ملتز�يد".وعر�ست 
�لفرت��سي جلمعية �لغدد �ل�سماء، بالتف�سيل �لنتائج 
�لتي تو�سلت �إليها.وعر حتليل �لبيانات من 10575 
ُجّمع  بالغا، 

�مل�ساركون يف و�حدة من ثلث جمموعات �عتماد� على 
�ملدة �لإجمالية لتناول �لطعام.

�ساعات.  10 من  • �أقل 
�ساعة.  13-10 •

�ساعة.  13 من  • �أكرث 
و�����س���ت���ن���دت ع��ل��ي وف��ري��ق��ه��ا �ل��ب��ح��ث��ي يف ق���ر�ر 

�لتجميع �إىل �ملعرفة �ل�سابقة.
�لدر��سات  م��ن  �لع������ديد  و�أظه������رت 
بالوقت  �مل��ق��ّي��د  �لأك�����ل  �أن  ب��ال��ف��ع��ل 
�لتمثيل  �سحة  حت�سني  �إىل  �أدى 
�خلا�س  دوره���م  �لغذ�ئي.ولو�سع 
وفريقها  ع��ل��ي  ق�سمت  �ل��ب��ح��ث،  يف 
�ملجموعات �إىل �ست فئات فرعية بناء 
على �لوقت �لذي بد�أ فيه �لنا�س تناول 
�لطعام يف �ليوم. و�أولئك �لذين تناولو� 
�سباحا   8:30 �ل�����س��اع��ة  ق��ب��ل  �ل��ط��ع��ام 
بغ�س  للأن�سولني،  �أق��ل  مقاومة  لديهم 
تناولوها  �ل��ت��ي  �ل�ساعات  ع��دد  ع��ن  �لنظر 
هذه  "ت�سري  ع���ل���ي:  �ل���ي���وم.وق���ال���ت  ط�����و�ل 
�أكر  بقوة  مرتبط  �لتوقيت  �أن  �إىل  �لنتائج 
ويدعم  �مل��دة،  من  �لغذ�ئي  �لتمثيل  ب��اإج��ر�ء�ت 

��سرت�تيجيات �لأكل �ملبكر".
يف  �ل�سكر  ن�سبة  خف�س  على  ق��ادر�  كنت  و�إذ� 
�لدم - وهو ما ميكن �لقيام به �أي�سا من 
بانتظام  �ل��ري��ا���س��ة  خ���لل مم��ار���س��ة 
وت���ن���اول ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي �سحي 
يف  �مل�ساعدة  فيمكنك   -

درء �ملر�س.

اأف�سل وقت لتناول الطعام خلف�ض ن�سبة 
ال�سكر يف الدم وتعزيز طول العمر!
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توقيع اتفاقيات تعاون على هام�ض الدورة اخلام�سة ملعر�ض ال�سني والدول العربية

بهدف تعزيز �ضبل التعاون يف القطاع ال�ضياحي

وفد ال�سحفيني الإماراتية يختتم زيارته اإىل مدينتي الغردقة والقاهرة

•• القاهرة-الفجر:

�إىل  زيارته  �لإمار�تية  �ل�سحفيني  جمعية  وفد  �ختتم 
برئا�سة  �ل�����س��ب��ت،  �أم�����س  و�ل��ق��اه��رة  �ل��غ��ردق��ة  مدينتي 
�جلمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �مل��ن��اع��ي،  ح�سني 
خطوة  يف  للجمعية،  �ل�سياحى  �لإع����لم  جلنة  رئي�س 
�ل�سياحي  �لقطاع  يف  �ل��ت��ع��اون  �سبل  تعزيز  ��ستهدفت 
بني �لبلدين �ل�سقيقني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وجمهورية م�سر �لعربية.
�ل��غ��ردق��ة، �للو�ء  و�ل��ت��ق��ى �ل��وف��د خ��لل زي��ارت��ه ملدينة 
عاطف وجدي �ل�سكرتري �لعام �مل�ساعد ملحافظة �لبحر 
�لبحر  �للو�ء عمرو حنفي حمافظ  نيابة عن  �لأحمر 
�لإقليمية  �لهيئة  مدير  �ل��ب��ح��ر�وي،  و�أمي���ن  �لأح��م��ر، 
وعدد من �ع�ساء جمل�س �د�رة م�ستثمري �ل�سياحة يف 
�ملحافظة، لتن�سيط �ل�سياحة بالبحر �لأحمر، يف فندق 
�لذي  فيل  �آند  �سويت�س  جماوي�س  برمييوم  ريك�سو�س 

��ست�ساف �لزيارة.
وقال �للو�ء عاطف وجدي فى حفل ختام زيارة �لوفد 
ملدينة �لغردقة، �أن �ملدينة، �أحد �أهم �لوجهات �ل�سياحية 
�مل�سرية، حيث باتت جتذب �إليها عدد� كبري�ً من �ل�سياح 
من خمتلف �أنحاء �لعامل نظر� ملا حباها �هلل تعاىل به 

من خ�سائ�س طبيعية وجمالية و�أجو�ء هادئة.
�ل�سحفيني  جمعية  وف���د  زي����ارة  �أن  وج����دي،  و�أ����س���اف 
�لتي  �ملتميزة  �لعلقات  منطلق  م��ن  ت��اأت��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة 
تربط دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بجمهورية م�سر 
�لعربية، و�إطلع �لإعلميني �لإمار�تيني على �مل�ساريع 
وخ�سو�ساً  م�سر  بها  تتميز  �لتي  �ل�سياحية  و�ملناطق 
مدينة �لغردقة �لتي تطل على �ساطئ �لبحر �لحمر، 

وذلك بهدف دعم �لقطاع �ل�سياحي يف م�سر.
من جانبه، قال ح�سني �ملناعي، �أن زيارة �لوفد �لإعلمي 
�لإمار�تي ملدينة �لغردقة، درة �سعيد م�سر، متثل بد�ية 
�نطلق باكورة �أعمال جلنة �لإعلم �ل�سياحي بجمعية 

�ساملة  خطة  �إط���ار  يف  وذل���ك  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�سحفيني 
�ل�سياحية يف  �مل��دن  من  م��زي��د�ً  زي��ارة  ت�ستهدف  للجنة 
�أجمل  �لوطن �لعربي و�لتي حتل معظمها على لو�ئح 

مدن �لعامل.
�لإمار�تية  �ل�سحفيني  جمعية  �أن  �مل��ن��اع��ي  و�أ����س���اف 
�ل��ت��ع��اون م���ع حم��اف��ظ��ة �لبحر  �إىل م��و����س��ل��ة  ت��ت��ط��ل��ع 
�لأحمر يف �مل�ستقبل من �أجل مزيد من �لدعم للقطاع 
ب�سكل  وتطويره  به  �لنهو�س  يف  ي�سهم  مبا  �ل�سياحي 
م�ستمر ف�سل عن �إر�ساء دعائم �لتعاون �مل�سرتك، وبناء 
�لعلقات �لتي ت�سهم يف حتقيق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية 
و�لر�مج  للأن�سطة  و�لت�سويق  و�ل��رتوي��ج  �مل�سرتكة 
لكل �لطرفني، مبا ي�سمن حتقيق �لتكامل يف علقات 

�ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية.
�لتي  �لعربية  م�سر  جلمهورية  �ل��وف��د  رحلة  و�سملت 
�أيام زيارة لأهم �ملعامل �لرئي�سية يف مدينة  ��ستمرت ٦ 

�لغردقة مثل »متحف �لغردقة« و»مينى �يجيبت بارك« 
و»جر�ند �كو�ريوم �لغردقة« �إ�سافة �إىل زيار�ت للمعامل 

�لثرية و�ل�سياحية مبدينة �لقاهرة.
و�لندو�ت،  �لعمل  ور���س  �لرحلة عدد من  ت�سمنت  كما 
�ل����ور�����س »����س���ح���اف���ة �جل�������و�ل يف خدمة  ���س��م��ل��ت  ك���م���ا 
�ل�سياحة« حتدث فيها �لزميل �مين عبد �ملجيد رئي�س 
حترير �لبو�بة �لإلكرتونية ملوؤ�س�سة روز �ليو�سف وكيل 
بعنو�ن  ون���دوة  �مل�سريني،  �ل�سحفيني  نقابة  جمل�س 
»م�سر و�لم��ار�ت يف قارب و�حد … �لإعلمي �سفري 
لبلده«، حتدث فيها �لدكتور عبد �هلل �لعو�سي �لكاتب 

�ل�سحفي يف جريدة �لحتاد.
و���س��م��ل ب��رن��ام��ج �ل���زي���ارة �أي�����س��ا ن���دوة ب��ع��ن��و�ن »عر�س 
�للكرتونية«  ل��ل��م��و�ق��ع  و�ل�����س��ورة  ب��ال�����س��وت  ل��ت��ق��اري��ر 
�لتي ركزت على �جلو�نب �ل�سياحية يف �لدول �لعربية 
�د�رة  جمل�س  ع�سو  و�ئ���ل  �أح��م��د  �لإع���لم���ي  عر�سها 

وور�سة  و�مل�سموع،  �مل��رئ��ي  ل��لإع��لم  �مل�سرية  �جلمعية 
للوجهات  و�ل��رتوي��ج  �ل�سياحي  »�لإع���لم  بعنو�ن  عمل 
ملياء  �ل��دك��ت��ورة  �لإع��لم��ي��ة  فيها  حت��دث��ت  �ل�سياحية«، 

حممود رئي�س �سبكة �سوت �لعرب بالإذ�عة �مل�سرية.
و�سملت زيارة �لوفد يف �لقاهرة برج �جلزيرة وم�سجد 
عمرو بن �لعا�س وقلعة �سلح �لدين وم�سجد حممد 

على، ومنطقة خان �خلليلى.
�لتو�سيات،  ع��دد من  ����س��د�ر  �لرنامج مت  نهاية  وف��ى 
م��ن��ه��ا، �خ��ت�����س��ار �ل��ر���س��ال��ة �لع��لم��ي��ة و�خ��ر�ج��ه��ا بكل 
و�سائل  ويف  و�مل��ط��ب��وع��ة  و�مل��رئ��ي��ة  �مل�سموعة  �ل��و���س��ائ��ل 
�لع�����لم �ل��رق��م��ي �حل���دي���ث، ودع�����وة ل��ل��ت��ع��اون لكافة 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع �مل��ن��ت��ج �ل�����س��ي��اح��ي لخ����ر�ج م��ن��ت��ج جيد 
ل��ل�����س��ي��اح��ة، وب����ث �ع���لم���ي ���س��اع��ت��ني ����س��ب��وع��ي��ا ب�سكل 
ل��ل��دع��اي��ة �ل�سياحية  م��ت��ك��رر ف��ى ك��ل و���س��ائ��ل �لع����لم 
و�ن  وعربية،  حملية  �سياحية  بر�مج  و�ع��د�د  �لعربية، 
يقوم �لإعلم بدوره لزيادة �لوعي �ل�سياحي للمتلقي، 
و�لرتويج لل�سياحة �لعلجية، و��سافة مادة علمية عن 
بالدول  �ملد�ر�س  �لعربية تدر�س للطلب فى  �ل�سياحة 
�لعربية، ودعم �لبد�ع فى �لعمل �ل�سياحى، و�لهتمام 
مع  للتفاعل  �لعربي  للمو�طن  جديده  �سياغة  بعمل 
وتقنني  �ل�سياحة،  قيمة  يرفع من  ب�سكل لئق  �ل�سائح 
�ى  �ه��م��ال  وع���دم  �ل�سياحة  جم��ال  ف��ى  �لعاملني  عمل 
دور�ت  وت��ق��دمي  �ل�سياحيني  �مل��ر���س��دي��ن  ودع���م  عن�سر 
�مل��ه��ن��ى و�لجتماعى  م�����س��ت��و�ه��م  ل��رف��ع  ل��ه��م  ت��دري��ب��ي��ة 
�لعلميني على تقدمي حملت  وت�سجيع  و�ل�سلوكى، 
�لعربي  �لوطن  فى  �ل�سياحية  �لوجهات  عن  �سياحية 
كنوع  �لر�سمية  �لع���لم  و�سائل  ف��ى  منها  و�ل�ستفادة 
من �لبتكار فى تقدمي �ملو�د �ملروجة لل�سياحة �لعربية 
و�لهتمام بال�سارة �ل�سياحية للوجهات �ل�سياحية وعمل 
م�سابقات لتقدمي �ف�سل �لفكار يف ذلك و�ن�ساء قرية 
�سياحية عربية حتاكى مناذج كل �لدول �لعربية وتكون 

مز�ر� �سياحيا متكامل فى كل بلد عربي.

•• دبي-الفجر: 

ن��ظ��م ح��ف��ل ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون على 
�ل�سني  ملعر�س  �خلام�سة  �ل����دورة  هام�س 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملنعقد ه���ذه �ل��ف��رتة يف  و�ل����دول 
بغرب  نينغ�سيا  مبنطقة  ينت�سو�ن  مدينة 
�ملوقعة  �لتفاقيات  عدد  بلغ  حيث  �ل�سني، 
ح�سب ما ن�سرة مديرية �لأعمال �لتجارية 
بغلف  �تفاقية   13 نينغ�سيا  منطقة  يف 
 613( ي�����و�ن  م��ل��ي��ار   3.996 �إج����م����ايل 
مليون دولر �أمريكي تقريبا(، وت�سمل هذه 
�لبنية  م��ت��ع��ددة مثل  �لت��ف��اق��ي��ات جم���الت 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل��ط��اق��ة �جل���دي���دة، و�ل���زر�ع���ة 
�حلديثة، و�سناعة �ملعد�ت، و�ملو�د �جلديدة، 

و�لتعاون يف �لقدرة �لإنتاجية.
ويف �لوقت �حلا�سر، ومع �لتقدم �لتدريجي 

�لتعاون  قطع  و�لطريق”،  “�حلز�م  لبناء 
يف جم���ال �ل���ق���درة �لإن��ت��اج��ي��ة ب��ني �ل�سني 
�ل�سعودية خطو�ت كبرية  �لعربية  و�ململكة 
�ليوم  �أ����س���اف  ف��ق��د  �أع���ل���ى.  م�����س��ت��وى  �إىل 
�ل�������س���ع���ودي يف جمال  �ل�����س��ي��ن��ي  �ل���ت���ع���اون 
�لطاقة �لإنتاجية �أوجًها جديدة من بينها 
ن�����س��ر م��وق��ع م��دي��ري��ة �لأعمال  ح�����س��ب م��ا 
م�ساريع  على  بعد  ع��ن  �لتوقيع  �لتجارية 
�لبل�ستيك  لإن���ت���اج  م�����س��روع  منها  ت��ع��اون 
�لطبي بني �سركة طريق �حلرير �ل�سعودية 
 SHEN GONG( للخدمات و�سركة
ملعاجلة  وم�����س��روع  �مل���ح���دودة،   )Group
ن��ف��اي��ات �إط����ار�ت �ل�����س��ي��ار�ت ب��درج��ة حر�رة 
م��ن��خ��ف�����س��ة و����س���غ���ط ���س��ل��ب��ي ط��ف��ي��ف بني 
�ل�سعودية  �حل��ري��ر  ط��ري��ق  خ��دم��ات  �سركة 
 )JIA HONG YUAN( و�سركة 

�لبيئة، وهو ما يعزز  للتكنولوجيا وحماية 
�لتعاون �لدويل يف جمال �لطاقة �لإنتاجية 
ب���ني �ل�����س��ني و�ل�������س���ع���ودي���ة وي��ف��ت��ح �آف���اًق���ا 
ميزة  من  �مل�سروع  ه��ذ�  وي�ستفيد  ج��دي��دة. 
�لأولية  �لكيمياوية  �مل��و�د  �أ�سعار  �نخفا�س 
�ل���ط���اق���ة مع  �ل�����س��ع��ودي��ة وم��ي��زت��ه��ا يف  يف 
�لت�سنيع  يف  �سينية  تكنولوجيا  ��ستخد�م 
�لطبي،  �لبل�ستيك  م��ن  �حل��اج��ة  لتلبية 
�لعامل  يف  �أي�����س��ا  �مل��ن��ت��ج��ات  ت��ب��اع  �أن  ع��ل��ى 
�أما م�سروع  بعلمة “�سنع يف �ل�سعودية”. 
معاجلة نفايات �لإطار�ت في�ستجيب ملبادرة 
م�سروع  وه����و  �خل�سر�ء”  “�ل�سعودية 
�لإطار�ت.هذ�  نفايات  لتدوير  ��ستثماري 
بالإ�سافة �إىل �لتوقيع عن بعد على �تفاقية 
مقاولة لت�سييد م�سروع لطاقة �لرياح ب�سعة 
مب�سر  �ل�سوي�س  بخليج  م��ي��غ��او�ت   120
 Gezhouba( جم��م��وع��ة  ب��ني  م��وق��ع��ة 
و�سركة   )Group Corporation

�لطاوو�س للطاقة ومقرها م�سر.
�أقيم على هام�س �ملعر�س  �أخ��رى  من جهة 
�لزر�عة  جم��ال  يف  للتعاون  م��وؤمت��ر  �أي�����س��ا 
�لع�سرية وموؤمتر تعزيز �ل�ستثمار يف ظل 
وهي فعاليات  “�حلز�م و�لطريق”  مبادرة 
فيها  و���س��ارك  و�فرت��سيا  ميد�نيا  �أقيمت 
ت�سيان  �ل�سيد  �ل�سيني  �لتجارة  نائب وزير 
و�ل�سناعة  �ل���ت���ج���ارة  ووزي�������رة  م��ي��ن��غ،  ك���ه 
�مل�����س��ري��ة �ل�����س��ي��دة/ن��ي��ف��ني ج��ام��ع وممثل 
برنامج �لغذ�ء �لعاملي �لتابع للأمم �ملتحدة 
يف �ل�سني ت�سيو �سي �سي، حيث �ألقت وزيرة 
�لتجارة و�ل�سناعة �مل�سرية �ل�سيدة/نيفني 

جامع كلمة عر م�ساركة �فرت��سية. فقد 
نفني جامع عر�سا  �ل��وزي��رة  قدمت معايل 
�لقت�سادي  �لإ����س���لح  تعميق  ج��ه��ود  ع��ن 
و�لتاأثري  �لإقليمية  �ملكانة  وتوطيد  مب�سر 
�ل�����دويل مل�����س��ر، وك����ذ� ����س��ت��ك��م��ال وحت�سني 
بجذب  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  �مل���ن���ظ���وم���ة 
و�لتحديث  م�سر  �إىل  �لأجنبية  �ل�سركات 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لتحتية،  للبنية  �ل�����س��ام��ل 
م�����س��اري��ع ك���رى م��ث��ل �ل��ع��ا���س��م��ة �لإد�ري�����ة 

�جلديدة وقناة �ل�سوي�س �جلديدة.
فاأ�سار  �ل�سيني  �ل��ت��ج��ارة  وزي���ر  ن��ائ��ب  �أم���ا 
�ل�سني  �لتجاري بني  �لتبادل  �إىل ما حقق 
و�لدول �لعربية من م�سالح متبادلة وفوز 
يف  وت��ع��اون  �ل�ستثمار  يف  وتو�سع  م�سرتك 
�لتي  �جلائحة  رغم  �لتحتية  �لبنية  جمال 
فر�سا  ه��ن��اك  �أن  م�سيفا  �ل���ع���امل،  جت��ت��اح 

للتعاون  �مل�ستقبل  يف  �جلانبان  �أم��ام  كبرية 
يف جمال مكافحة �لأوبئة وتعميق �لتعاون 
�لتحول  ودف���ع  �لإن���ت���اج  �سل�سل  جم���ال  يف 
و�ل��رق��ي يف جم��ال �ل��ط��اق��ة وت��ع��زي��ز حرية 

�لتجارة و�ل�ستثمار.
وق����د ���س��در ر���س��م��ًي��ا ع��ل��ى ه��ام�����س �ل����دورة 
�لعربية  و�ل��دول  �ل�سني  ملعر�س  �خلام�سة 
لتطور   2020 ل��ع��ام  �ل�سنوي  “�لتقرير 
�لعربية”  �ل�سينية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��لق��ات 
�لتقدم �جلديد  ب�سكل منهجي  يفرز  �لذي 
�لعربية  و�ل������دول  �ل�����س��ني  ح��ق��ق��ت��ه  �ل����ذي 
و�لعلوم  و�ل�ستثمار  �ل��ت��ج��ارة  جم���الت  يف 
و�لتكنولوجيا و�لزر�عة و�لقت�ساد �لرقمي 
خ�سائ�س  وي�������س���ف  و�ل�������س���ح���ة،  و�ل����ط����ب 
�لعربية  �ل�����س��ي��ن��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  و�جت����اه����ات 

و�لعلقات �لقت�سادية و�لتجارية.

جمارك دبي تتوج اإجنازاتها يف البتكار بتلقي 43 األف فكرة للتطوير
•• دبي-وام: 

�لبتكار  لتحفيز  ج��ه��وده��ا  دب���ي  ج��م��ارك  ت��وج��ت 
ت��ق��دمي وتطوير  ق��م��ة ج��دي��دة يف  �إىل  ب��ال��و���س��ول 
�لأف���ك���ار و�لب���ت���ك���ار�ت �جل��دي��دة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
�جلمركي  �ل��ع��م��ل  يف  �لأد�ء  مب�����س��ت��وى  �لرت���ق���اء 
�إجمايل عدد �لأفكار �ملقدمة لتطوير  حيث و�سل 
�خلدمات و�لت�سهيلت �لتجارية و�جلمركية �لتي 
 43 م��ن  �أك���رث  �إىل  للمتعاملني  �ل��د�ئ��رة  ت��وف��ره��ا 
�أُر�سلَت عر كافة �لأنظمة �للكرتونية  �ألف فكرة 
لتقدمي �لأفكار �إىل جمارك دبي منذ بد�ية �لعمل 
بهذه �لأنظمة �للكرتونية يف �لعام 2000 وحتى 

نهاية �لن�سف �لأول من �لعام 2021.
�لد�ئرة  �إىل  �ملقدمة  و�لبتكار�ت  �لأفكار  و�ثمرت 
�بتكار   268 �ل��ف��رتة ع��ن تطوير  على م��د�ر ه��ذه 
فيما  �جلمركي  �لعمل  جو�نب  كافة  �سملت  نوعي 

 75 �أك��رث من  �إىل  بالد�ئرة  �ملبتكرين  ع��دد  و�سل 
�لتي  وبلغ عدد �جلو�ئز  مبتكر وخم��رتع جمركي 
�إىل  �لبتكار  دبي يف جمال  ح�سلت عليها جمارك 

�أكرث من 130 جائزة حملية وعاملية.
و�رت��ف��ع��ت ن�سبة ���س��ع��ادة �مل��وظ��ف��ني و�ل��ع��م��لء من 
�أن��ظ��م��ة �لب����د�ع و�لب��ت��ك��ار �إىل �أك���رث م��ن 83.9 
هذه  ع��ل��ى  �ل��ت��ظ��ل��م��ات  ن�سبة  و���س��ل��ت  فيما  ب��امل��ائ��ة 
�مل�سموح  ب��امل��ائ��ة م��ن   1.4 �أق���ل م��ن  �إىل  �لأن��ظ��م��ة 
%10، وبلغت ن�سبة حل  دب��ي وه��و  به يف حكومة 
92 باملائة  15 ي��وم عمل  ومتابعة �لأف��ك��ار خ��لل 
وو�سلت ن�سبة �لأفكار �ملجدية خلل �لن�سف �لأول 
�لإجمايل  باملائة من   55 نحو   2021 �لعام  من 

فيما بلغت ن�سبة �لأفكار �ملطبقة 35 باملائة.
وق����ال ح�����س��ني �ل���ف���رد�ن م��دي��ر م��رك��ز �لب��ت��ك��ار يف 
جمارك دبي �إن حتقيق هذه �لإجن��از�ت مت بف�سل 
ب���ال���د�ئ���رة باأهمية  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ق��ي��ادة  �إمي�����ان ف��ري��ق 

لتطوير  �ملوظفني  حتفيز  على  وحر�سه  �لبتكار 
�لأف����ك����ار و�لب���ت���ك���ار�ت �جل���دي���دة ب��ا���س��ت��م��ر�ر من 
خلل �ملو�فقة على �بتكار�ت �ملوظفني وتطويرها 
عدد  يف  نوعية  قفزة  لتحقيق  مبا�سرًة  وتطبيقها 
�لب��ت��ك��ار�ت و�لخ���رت�ع���ات �ل��ر�ئ��دة �ل��ت��ي تطورها 
ودولية  و�إقليمية  حملية  بجو�ئز  و�لفوز  �لد�ئرة 
يف جم��ال �لب���د�ع و�لب��ت��ك��ار ب�سكل د�ئ��م وم�ستمر 
�ملوؤ�س�سات  مقدمة  يف  دب��ي  جمارك  موقع  يعزز  ما 
على  و�لبتكار  �لب��د�ع  مبجال  �لر�ئدة  �حلكومية 
تو�كب  دب��ي  جمارك  �أن  .و�أ���س��اف  �لعاملي  �مل�ستوى 
نهاية  �لبتكار حتى  �ملحققة يف جمال  �لإجن���از�ت 
�لن�سف �لأول من �لعام 2021 بالرت�سح لنهائيات 
منظمة �لأفكار �لمريكية للعام �حلايل ب� 7 جو�ئز 
باإ�سر�ف مركز  �لد�ئرة  عاملية جديدة تقدمت لها 
وت�سمل  �ل��ت��و�ِل  على  ع�سر  �لثاين  وللعام  �لبتكار 
�لتنفيذي  �ملدير  بو�سناد  عبد�هلل  �لدكتور  تر�سيح 

/�أف�سل مدير  �لتفتي�س �جلمركي جلائزة  لقطاع 
تنفيذي د�عم للبتكار �ملوؤ�س�سي/ و�ملهند�س عادل 
�ل�سويدي مدير �إد�رة �لدعم �لفني جلائزة /�أف�سل 
�بتكار يف �لأمن و�ل�سلمة/ عن �بتكار عربة �سياج 
�لذكية وجائزة /�أف�سل �بتكار يف �لأمن و�حلماية/ 
�بتكار ق��ارب دوري��ة �سياج كما مت تر�سيح عدد  عن 
�أخرى  و�مل��وظ��ف��ات جل��و�ئ��ز مهمة  �مل��وظ��ف��ني  م��ن 
من�سق  /�أف�سل  جلائزة  خلف  ميثاء  ُر�سَحت  حيث 
�لزرعوين  وماجد  و�لبتكار/  و�لتميز  للت�سال 
�ملوؤ�س�سي/ و�سامي  جلائزة /�أف�سل قدوة للبتكار 
�لبتكار  لأن��ظ��م��ة  من�سق  /�أف�����س��ل  جل��ائ��زة  عي�سى 
�ملوؤ�س�سي/ وجرى تر�سيح فريق عمل �إد�رة حماية 
حقوق �مللكية �لفكرية جلائزة /�أف�سل �بتكار �سديق 

للبيئة/ عن منظومة �لتدوير �لفرت��سي.
�لأول من  �لن�سف  �أطلقت يف  �ل��د�ئ��رة  �أن  و�أو���س��ح 
�لإد�ر�ت  بني  �لأول  �لبتكار  دوري  �جل��اري  �لعام 

كبرية  تناف�سية  بيئة  خل��ل��ق  �جل��م��رك��ي��ة  و�مل���ر�ك���ز 
�إقامة  ع��ر  �لب��ت��ك��ار  عملية  تنظيم  ت��دع��م  بينها 
للأفكار  �حل��ايل  �لعام  م��د�ر  على  �سنوية  م�سابقة 
و�لب��ت��ك��ار�ت �جل��دي��دة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل معاجلة 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ا �ل���د�ئ���رة ب��ط��رق ذكية 
من خلل تناف�س ُمنظم يتوج بالإعلن يف نهاية 
�لعام عن ثلث فرق فائزة من /�لد�ر�ت �أو �ملر�كز 
�مل��ر�ك��ز �لأوىل وقد  �جل��م��رك��ي��ة/ �حل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى 
�لعام  من  �لأول  �لن�سف  يف  �لبتكار  مركز  �ختتم 
�لأول منها  �لب��ت��ك��ار  ل����دوري  38 ور���س��ة  �حل���ايل 
25 ور�س تعريفية و13 ور�سة لر�سد �لتحديات 
و�لكبرية  و�ملتو�سطة  �لب�سيطة  �أنو�عها  مبختلف 
وهي  �ل��ر�ب��ع��ة  للمرحة  للنتقال  مت��ه��ي��د�ً  وذل���ك 
توليد �حللول و�لأفكار �لبتكارية لهذه �لتحديات 
وقد �سارك يف هذه �ملر�حل �أكرث من 180 موظف 
وم�سوؤول جمركي ونتج عنها 335 حتدي جمركي 

حقيقي يف خمتلف �لوحد�ت �لتنظيمية و�مل�ستويات 
�لوظيفية.

اقت�ساد النم�سا ي�سهد انتعا�سا 
ويالم�ض م�ستوى ما قبل »كورونا«

•• فيينا -وام:

�قت�ساد  �نتعا�س  “فيفو”،  �لقت�سادية  للبحوث  �لنم�سا  معهد  توقع 
 ،4% �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي بن�سبة  �لنم�سا ب�سكل قوي، ومنو 
�لعام  %5 يف  �لنمو بو�قع  2021، وزي��ادة معدل  �لعام �جل��اري  خلل 

�لقادم، بالتز�من مع تقلي�س �لقيود �لحرت�زية لوباء كورونا �مل�ستجد.
وتوقعت نتائج �أحدث در��سة �قت�سادية، �أعدها خر�ء �ملعهد �لقت�سادي 
، و�سول �قت�ساد �لنم�سا �إىل م�ستوى ما قبل �لأزمة خلل �لعام �جلاري 
2021، و�سد �لفجوة �لتي حدثت يف م�سار �لنمو �لقت�سادي مع حلول 
موؤ�سر�ت  �إىل  ت�ستند  �خل��ر�ء  تقدير�ت  �أن  �ملعهد  2024.و�أو�سح  عام 
وتوقعات �إيجابية تظهر تعايف �ل�ستهلك �خلا�س ومنو حجم �ل�سادر�ت 
ديناميكيات  ون�����س��اط  و�ل�سياحة،  �ل�سفر  ح��رك��ة  و�نتعا�س  و�خل��دم��ات، 
�ل�ستثمار �ملدفوعة بحو�فز �ل�ستثمار �لعام، وحت�سن �أو�ساع �سوق �لعمل 
و�نخفا�س معدل �لبطالة �إىل %8.5 يف 2021، وتر�جعها �إىل %8 يف 

2022، مقارنة بن�سبة بطالة بلغت 9.9 % يف عام 2020.
وتوقعت �لدر��سة تباطوؤ تر�كم �لدين �لعام ب�سكل كبري، �عتبار�ً من �لعام 
�لقادم 2022، بالتز�من مع �نح�سار �زمة وباء كورونا، وثبات م�ستوى 
�ملحلي  �لناجت  �إجمايل  %6.6 من  ن�سبة  �مليز�نية �حلكومية عند  عجز 
�ملعهد  2022، وتوقع  %2.3 بحلول عام  �إىل  2021، وتر�جعه  لعام 

تقل�س عجز �ملو�زنة �إىل 1 % يف عام 2025.
و�رتفاع  فيينا،  لبور�سة  �ل��ق��وي  �لأد�ء  على  �ل�سوء  �ل��در����س��ة  و�سلطت 
�لأول  �لن�سف  يف   %  22 بن�سبة  �إك�س”  ت��ي  “�إيه  �لرئي�سي  موؤ�سرها 
من �لعام �جلاري،  تاركاً ور�ءه �لعديد من موؤ�سر�ت �لبور�سات �لغربية 
�لهامة، وذلك بالرغم من �سعور �مل�ستثمرين موؤخر� بالقلق من �نت�سار 
�ل�سعور باخلوف  حتور دلتا �سديد �لعدوى من فريو�س كورونا وتغذية 

من فر�س قيود جديدة.
باقت�ساد  �ل�سرر  �أحلقت  �مل�ستجد  كورونا  وب��اء  �أزم��ة  تد�عيات  �أن  يذكر 
�قت�سادي منذ فرتة  رك��ود  �أ���س��و�أ   ،2020 ع��ام  �سجل، يف  �ل��ذي  �لنم�سا، 
�لثانية، بعدما �نخف�س �لناجت �ملحلي �لإجمايل  ما بعد �حلرب �لعاملية 
بن�سبة 6.3 % بح�سب بيانات هيئة �لإح�ساء �لنم�ساوية، ويرجع �سبب 
�إىل  �أخ���رى،  �أوروب��ي��ة  ب��دول  مقارنة  كبري  ب�سكل  �لنم�سا  �قت�ساد  ت�سرر 
وقطاعات  �ل�سياحة  و�سناعة  �ل�سادر�ت  عو�ئد  على  �قت�سادها  �عتماد 

فرعية تعتمد على ��ست�سافة �ل�سائحني و�إقامات �لأجانب.

»احتاد الغرف« يبحث تعزيز 
التعاون مع اإ�ستونيا

•• دبي-وام:

��ستقل �سعادة عبد�هلل حممد �ملزروعي رئي�س �حتاد غرف �لتجارة و�ل�سناعة 
بالدولة رئي�س غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي، �لرئي�س �ل�سابق جلمهورية 

�أ�ستونيا توما�س هندريك �إلفي�س و�لوفد �ملر�فق له .
وتناول �للقاء - �لذي عقد مبقر �حتاد �لغرف يف دبي - بحث �سبل �لتعاون 
�لإلكرتونية  ك��اخل��دم��ات  �أ�ستونيا،  بها  تتميز  �لتي  �حليوية  �مل��ج��الت  يف 

و�لنظام �لرقمي ذي �لكفاءة �لعالية، وكذلك �لأمن �ل�سير�ين.
و�أكد رئي�س �حتاد غرف �لإمار�ت �سرورة تنمية �أوجه �لتعاون بني �لقطاع 
�خلا�س �لإمار�تي و�لأ�ستوين من خلل �ل�ستفادة من �لفر�س و�لإمكانات 
�لأهد�ف  لتحقيق  �ملثلى  �لنطلقة  نقطة  ذل��ك  باعتبار  لديهما  �ملتاحة 

�مل�سرتكة .
�سبيل  يف  �ملتاحة  �إمكاناتها  كل  لت�سخري  �لإم���ار�ت  غ��رف  ��ستعد�د  و�أب���دى 

تعزيز �لعلقة بني �لقطاع �خلا�س يف �لبلدين �ل�سديقني.
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»طرق دبي« تعلن خطتها لنقل 
زوار »اإك�سبو 2020« من 

خمتلف اإمارات الدولة
•• دبي - وام: 

�أعلنت هيئة �لطرق و�ملو��سلت خطتها لنقل زو�ر معر�س �إك�سبو 2020 
من خمتلف �إمار�ت �لدولة وت�سمل حتديد ت�سعة مو�قع موزعة على �إمار�ت 
 70 وتخ�سي�س  �خليمة  ور�أ����س  وعجمان  و�ل��ف��ج��رية  و�ل�سارقة  �أب��وظ��ب��ي 
رحلة   213 �إىل  ترتفع  �لأ�سبوع  �أي��ام  يف  يوميا  رحلة   193 ت�سري  حافلة 

يوميا يومي �خلمي�س و�جلمعة .
�ملديرين  جمل�س  ورئي�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  حممد  مطر  معايل  و�أك��د 
حر�س �لهيئة على ت�سهيل عملية تنقل �لزو�ر من خمتلف �إمار�ت �لدولة 
هي  �جلماعي  �لنقل  و�سائل  تكون  و�أن  و�لعك�س   ”2020 “�إك�سبو  ملوقع 

�خليار �ملف�سل لتنقل زو�ر �ملعر�س.
ولفت �إىل �أن �لهيئة ويف �إطار خطتها �لت�سغيلية �ل�ساملة حلركة تنقل زو�ر 
�ملو��سلت  حافلت  من  متكامل  �أ�سطول  وف��رت   2020 �إك�سبو  معر�س 
�لعامة �لتي تتميز مبطابقتها للمو��سفات �لأوروبية �خلا�سة بالنبعاثات 
�ل�سرق  منطقة  يف  نوعها  م��ن  �لأوىل   ”6 “يورو  �ملنخف�سة  �لكربونية 
�لبيئة  على  �حلفاظ  على  حر�سها  من  �نطلقا  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط 

وتر�سيد �لطاقة مبا ي�سهم يف تقليل �لب�سمة �لكربونية للحافلة.
�أنه روعي يف �حلافلت وجود مدخل منخف�س لت�سهيل حركة  �إىل  و�أ�سار 
�أف�����س��ل �خل��دم��ات مل�ستخدمي و�سائل  �ل��ه��م��م/ وت��ق��دمي  دخ���ول /�أ���س��ح��اب 
�لنقل �جلماعي من خلل �لت�سطيبات �لد�خلية �ملتميزة و�ملقاعد �لو��سعة 
وتوفري مقاعد خا�سة للأطفال وخدمة /و�ي فاي/ ومدخل لو�سلت يو 
�إ�س بي /USB/ �ملخ�س�سة ل�سحن �لهو�تف �ملحمولة وتزويدها بالأنظمة 

�لذكية.
�إمار�ت  خمتلف  م��ن   2020 �إك�سبو  معر�س  زو�ر  نقل  خطة  �أن  و�أو���س��ح 
حمطة  �لأول  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  مو�قع  �أربعة  تخ�سي�س  تت�سمن  �لدولة 
يف  يوميا  رحلة   31 ت�سري  ح��اف��لت   10 وت��وف��ري  �ل���دويل  �أبوظبي  مطار 
�لجتاهني يف �لأيام من �ل�سبت �إىل �لأربعاء و33 رحلة يوميا يف �لجتاهني 
�لرئي�سية  �أبوظبي  حمطة  ه��و  �ل��ث��اين  و�مل��وق��ع  و�جلمعة  �خلمي�س  يومي 
للحافلت حيث وفرت 10 حافلت ت�سري 26 رحلة يوميا يف �لجتاهني 
�لأرب��ع��اء و29 رحلة يوميا يف �لجتاهني يومي  �إىل  �ل�سبت  �لأي��ام من  يف 
�خلمي�س و�جلمعة، �أما �ملوقع �لثالث فهو حمطة �ملارينا مول وخ�س�س له 
10 حافلت ت�سري 27 رحلة يوميا يف �لجتاهني يف �لأيام من �ل�سبت �إىل 
�لأربعاء و28 رحلة يوميا يف �لجتاهني يومي �خلمي�س و�جلمعة، و�ملحطة 
�لر�بعة هي �لعني للحافلت وخ�س�ست �لهيئة لها 9 حافلت ت�سري 22 
�لأرب��ع��اء و25 رحلة  �إىل  �ل�سبت  �لأي��ام من  رحلة يوميا يف �لجتاهني يف 
يوميا يف �لجتاهني يومي �خلمي�س و�جلمعة ويرت�وح زمن �لتقاطر بني 

رحلت �حلافلت يف جميع �ملو�قع �لأربعة 20 دقيقة.
ونوه �إىل �أن �لهيئة حددت موقعني لنقل �لزو�ر من �إمارة �ل�سارقة، �لأول 
رحلة   29 ت�سري  ح��اف��لت   10 لها  وخ�س�س  للحافلت  �جلبيل  حمطة 
يوميا يف �لجتاهني يف �لأيام من �ل�سبت �إىل �لأربعاء و33 رحلة يوميا يف 
�لجتاهني يومي �خلمي�س و�جلمعة بزمن تقاطر قدره 20 دقيقة، و�ملوقع 
�لثاين هو حمطة مويلح وخ�س�س لها 10 حافلت ت�سري 32 رحلة يوميا 
ي��وم��ي��ا يف  �إىل �لأرب���ع���اء و37 رح��ل��ة  يف �لجت��اه��ني يف �لأي����ام م��ن �ل�سبت 

�لجتاهني يومي �خلمي�س و�جلمعة بزمن تقاطر مقد�ره 15 دقيقة.
ر�أ�س  ر�أ���س �خليمة هو حمطة  �إم���ارة  �لهيئة موقعا و�ح��د� يف  كما ح��ددت 
عجمان  حمطة  ه��و  عجمان  �إم���ارة  يف  و�ح���د�  وموقعا  للحافلت  �خليمة 
للحافلت وخ�س�س للموقعني 7 حافلت تنطلق من ر�أ�س �خليمة مرور� 
بعجمان و�ست�سري 17 رحلة يوميا يف �لجتاهني يف �لأيام من �ل�سبت �إىل 
بزمن  يومي �خلمي�س و�جلمعة  يوميا يف �لجتاهني  و18 رحلة  �لأربعاء 

تقاطر مقد�ره 60 دقيقة.
وخ�س�ست �لهيئة 4 حافلت لنقل �لزو�ر من �إمارة �لفجرية وحتديد� من 
رحلت   9 و�ستنفذ  �لفجرية  �سنرت  �سيتي  من  بالقرب  �حل��اف��لت  موقف 
يوميا يف �لجتاهني يف �لأيام من �ل�سبت �إىل �لأربعاء و10 رحلت يوميا 

يف �لجتاهني يومي �خلمي�س و�جلمعة بزمن تقاطر مقد�ره �ساعتان.

وول �سرتيت تربح مع انح�سار 
املخاوف ب�ساأن �سيا�سة الحتادي لكن 

ت�سجل خ�سائر اأ�سبوعية 
•• نيويورك-رويرتز: 

حققت وول �سرتيت مكا�سب لتغلق على �رتفاع كبري يف ختام �أ�سبوع متقلب، 
�لحتياطي  ب���دء جمل�س  �إم��ك��ان��ي��ة  ب�����س��اأن  ت�����س��اوؤل   �ملخاوف  ب��دع��م  وذل���ك 
�لحتادي �لأمريكي يف ت�سديد �سيا�سته �لنقدية �حلذرة يف وقت �أقرب مما 
كان متوقعا.ويف حني �أغلقت جميع �ملوؤ�سر�ت �لأمريكية �لرئي�سية �لثلثة 
بيع  موجة  بعد  �أ�سبوعية  خ�سائر  جميعها  �سجلت  فقد  كبرية،  زي��ادة  على 
حادة يف منت�سف �لأ�سبوع، مما حال دون ت�سجيل �ستاندرد �ند بورز 500 

ود�و �سل�سلة �رتفاعات قيا�سية عند �لإغلق.
ذ�ت  و�ل�سركات  �لتكنولوجيا  �سركات  �لأكر من  �لدعم  �أخ��رى، جاء  ومرة 
�ل�سلة بالتكنولوجيا ذ�ت روؤو�س �لأمو�ل �ل�سخمة �لر�ئدة يف �ل�سوق، و�لتي 
جنت من �لركود �لناجم عن �جلائحة ب�سورة �أف�سل من معظم �ل�سركات.

���س��ن��د�ت �خلز�نة  ع��و�ئ��د  م��ن  دف��ع��ة  بالنمو  �مل��رت��ب��ط��ة  �لأ���س��ه��م  ك��م��ا تلقت 
�لأزمة  �أن  من  خم��اوف  ب�سبب  منخف�سة  �لأ�سبوع  �أنهت  �لتي  �لأمريكية 
من  �أط���ول  ب�سكل  �لق��ت�����س��ادي  �لنتعا�س  �أم���ام  عائقا  ت��ك��ون  ق��د  �ل�سحية 

�ملتوقع.

الإمارات لل�سياحة يطرح خططا واآليات لزيادة جذب 
ال�سياح الدوليني وتنمية ال�سياحة الداخلية

اقت�سادية ال�سارقة توؤكد دعم رواد الأعمال يف خمتلف القطاعات
••ال�شارقة-وام:

�أك�����د ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ع���ب���د�هلل ب���ن هده 
�لتنمية  د�ئ����������رة  رئ����ي���������س  �ل���������س����وي����دي 
�لإقت�سادية يف �ل�سارقة �أن �إمارة �ل�سارقة 
تتمتع مبقومات متكنها من بناء منظومة 
�أعمال متكاملة وعلقات �قت�سادية قوية 
يف  �سر�كات  و�إق��ام��ة  �لعامل  م�ستوى  على 
خمتلف �لقطاعات و�أ�سهم ذلك يف توفري 
�لطموحني  �لأع��م��ال  ل��رو�د  ر��سخ  �أ�سا�س 
و�لو�سول  �لعاملية  �لأ���س��و�ق  �إىل  للتو�سع 
�إىل �أ���س��ح��اب ر�أ����س �مل���ال �ل���س��ت��ث��م��اري يف 

�ملجالت �لقت�سادية �لنا�سئة.
ج��اء ذل��ك خ��لل جل�سة ح��و�ري��ة نظمتها 
�ل�سارقة  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���س�����س��ة �ل�����س��ارق��ة لدعم 
لها  �ل��ت��اب��ع��ة  رو�د  �ل���ري���ادي���ة   �مل�����س��اري��ع 
�لأعمال  ل��ري��ادة  �لعاملي  �ل��ي��وم  مبنا�سبة 
خللها  مت  �مل�����س��ت��ق��ب��ل(  )رو�د  ب���ع���ن���و�ن 
�ل��ت��ع��ري��ف مب���و�����س���ف���ات ر�ئ�����د �لأع���م���ال 
�مل�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �ل���ن���ج���اح  وخ����ط����و�ت 
تقدمها  �لتي  �ل��دع��م  وجم���الت  �خلا�سة 
�لقت�سادي  ل��ل��ق��ط��اع  �ل�����س��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
وحت��ف��ي��ز �ل�����س��ب��اب ل���دخ���ول ع����امل ري����ادة 

�لأعمال.
ب��ن هده  �هلل  عبد  �سلطان  ���س��ع��ادة  وث��م��ن 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  �ل�����س��وي��دي 
وت���وف���ري �حل��ك��وم��ة ل��ب��ي��ئ��ة ج���اذب���ة ل���رو�د 
�لأع��م��ال و�أ���س��ح��اب �مل�����س��اري��ع م��ن خلل 
وعملية  علمية  ت��دري��ب  من�سات  ت��وف��ري 
ت�سويقية  وم���ن�������س���ات  �لأع�����م�����ال  ل�������رو�د 
كافة  وت��وف��ري  بدعهم  معنية  وموؤ�س�سات 
ريادة  �أن  مو�سحا  ل��ه��م،  �لنجاح  عنا�سر 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل�سفات  ت��ل��زم��ه��ا  �لأع���م���ال 
ومنها �جلر�أة على �تخاذ �لقر�ر و�لرغبة 
�ل���ن���ج���اح و�لع���ت���م���اد على  و�ل���ع���زمي���ة يف 

�لنف�س.
�إط��ار جهود  �لور�سة جاءت يف  �أن  و�أ�ساف 
�لد�ئرة لتعزيز مكانة �لإمارة على خارطة 
ريادة �لأعمال �لعاملية و�لإ�سهام يف تر�سيخ 
دفع  �إىل  �لر�مية  �لإ�سرت�تيجية  روؤيتها 
�لإيجابي،  �لأث��ر  وحتقيق  �لإبتكار  عجلة 
م�سري� �إىل �أن �قت�سادية �ل�سارقة متمثلة 
مبوؤ�س�سة �ل�سارقة لدعم �مل�ساريع �لريادية 
مكنت رو�د �لأعمال من تاأ�سي�س  “رو�د” 
���س��رك��ات ق�����ادرة ع��ل��ى �مل��ن��اف�����س��ة ع��امل��ي��ا يف 
�لنمو  وحتقيق  �حليوية  �ل�سوق  قطاعات 

و�لنجاح يف خمتلف �ملجالت.
عقدت  �لتي  �حل��و�ري��ة  �جلل�سة  وناق�ست 
عر �لت�سال �ملرئي �خلدمات و�لأن�سطة 
لدعم  �ل�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  تقدمها  �ل��ت��ي 
“ لأ�سحاب  “ رو�د  �ل��ري��ادي��ة  �مل�����س��اري��ع 
�مل�ساريع و�سبل �لدعم �لتي حتفزهم على 
��ستثمار قدر�تهم ومو�هبهم يف �لأن�سطة 

�لقت�سادية وتنمية مهار�تهم.
و�أكد �ملتحدثون خلل �جلل�سة �حلو�رية 
يف  وم�ساهمتهم  �لأع���م���ال  ري����ادة  �أه��م��ي��ة 
�لقطاع �لقت�سادي وتوفري فر�س �لعمل 
لق�س�س  �لأمثلة  من  �لعديد  تقدمي  مع 

�لنجاح و�لتجارب لل�ستفادة منها .
�أهمها  ع����دة حم����اور  وت���ن���اول���ت �جل��ل�����س��ة 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت���و�ج���ه جم��ت��م��ع ري���ادة 
و�لن�سائح  عليها  �لتغلب  وطرق  �لأعمال 
�ملقدمة لرو�د �لأعمال �لذين يرغبون يف 
بدء �أعمالهم �خلا�سة و�لتي من �ملمكن �أن 
بالإ�سافة �ىل  ت�سهم يف جناح م�ساريعهم 
�مل�ساريع  تطوير  يف  ت�سهم  �لتي  �لعو�مل 
ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ري����ادة �لأعمال  ب��ه��دف 

�مل�ستد�مة يف �ل�سارقة و�مل�ساهمة يف توفري 
رو�د  وبناء قدر�ت  و�لنمو  �لبتكار  فر�س 

�لأعمال �لطموحني.
من جهته ثمن �سعادة حمد علي عبد�هلل 
لدعم  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  م��دي��ر  �ملحمود 
�مل�ساريع �لريادية “رو�د” مبادرة �لد�ئرة 
يف تنظيم �جلل�سة �حلو�رية بالتز�من مع 
�ليوم �لعاملي لريادة �لأعمال، لفتا �إىل �أن 
قطاع ريادة �لأعمال ميثل �أهمية حمورية 
يف تعزيز وتنويع �لقت�ساد �لوطني و�ملحلي 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات  باعتبار 
ول �سيما �لإمار�تية منها هي ر�فد نوعي 
يوفر قيمة م�سافة لل�سوق من خلل ما 
خمتلفة  ومنتجات  خ��دم��ات  م��ن  تقدمه 
ج��ان��ب خلق  �إىل  و�مل��وؤ���س�����س��ات  ل����لأف����ر�د 
�جلديدة.و�أو�سح  �ل��وظ��ائ��ف  م��ن  �مل��زي��د 
 2020 �لعام  خلل  جنحت  �ملوؤ�س�سة  �أن 
و�لعام �حلايل يف تفعيل تو��سلها �مل�ستمر 
 “ جائحة  خ��لل  �لأع�����س��اء  م�ساريع  م��ع 
�آثارها  لتجاوز  معها  “ و�لوقوف  كورونا 
�أث��ب��ت رو�د ور�ئ����د�ت  وت��د�ع��ي��ات��ه��ا ح��ي��ث 
�أن �ل��ف��ر���س دوما  �لأع��م��ال �لإم��ار�ت��ي��ون 
�مل�ساريع  �إد�رة  و�أن  �مل��خ��اط��ر  م��ن  �أع��ظ��م 
بحنكة ومرونة و�إيجابية هي بو�بة �لعبور 

�ملثلى لتجاوز �لتحديات.
ودعا �ملحمود �أ�سحاب �مل�ساريع �لإمار�تية 
ع�سوية  �إىل  ل��لن�����س��م��ام  �ل�������س���ارق���ة  يف 
�مل��وؤ���س�����س��ة ل��ل���س��ت��ف��ادة م��ن ح��زم��ة �ملز�يا 
و�لت�سهيلت �لتي يح�سل عليها �لأع�ساء 
وبر�مج  �لتدريبية  �ل��ر�م��ج  ج��ان��ب  �إىل 
�لإ�ست�سار�ت  وخ���دم���ات  �مل��ه��ن��ي  �ل��دب��ل��وم 

بالإ�سافة �إىل خدمات �لتمويل.

•• اأبوظبي-وام:

�لثالث �لذي عقد  ��ستعر�س جمل�س �لإم��ار�ت لل�سياحة خلل �جتماعه 
عر �ملن�سات �لفرت��سية برئا�سة معايل �لدكتور �أحمد بالهول �لفل�سي 
وزير دولة لريادة �لأعمال و�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، رئي�س �ملجل�س، 
وبح�سور مدر�ء �لعموم و�لوكلء يف �لهيئات و�لدو�ئر �ل�سياحية �ملحلية، 
و�أهم  �لإم���ار�ت  يف  �ل�سياحية  �لتنمية  جهود  يف  و�مل�ستجد�ت  �لتطور�ت 
قطاع  لدعم  �ملا�سية  �ملرحلة  خلل  �إطلقها  مت  �لتي  �لوطنية  �ملبادر�ت 
�ل�سياحة يف �لدولة، و�طلع على �أبرز �ملوؤ�سر�ت �لتي مت حتقيقها يف �أن�سطة 

�ل�سيافة و�لفنادق خلل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري.
وهيئات  ودو�ئ��ر  �لقت�ساد  وز�رة  بني  �ملجل�س خطة عمل م�سرتكة  و�أق��ر 
�ل�سياحة �ملحلية، لزيادة عدد �ل�سياح �لدوليني �إىل دولة �لإم��ار�ت وفتح 
�أ�سو�ق �سياحية جديدة ل�ستقطاب �ل�سياح �إىل دولة �لإم��ار�ت من خلل 
حملت ترويجية و��سعة �لنطاق ت�ستهدف عدد� من �لوجهات �لو�عدة يف 
ت�سدير �ل�سياح �إىل دولة �لإمار�ت، للتعريف بالتاأ�سرية �ل�سياحية �لطويلة 
و�ل��رتوي��ج للوجهات  م��وؤخ��ر�،  �ل��دول��ة  �أطلقتها  �لتي  �ل��دخ��ول  و�مل��ت��ع��ددة 

و�لأن�سطة و�خلدمات �ل�سياحية �ملتميزة �لتي تتمتع بها �لدولة.
�ل�سياحي  �لقطاع  “ �إن   : �لفل�سي  بالهول  �أحمد  �لدكتور  معايل  وق��ال 
من  �ل��ت��ع��ايف  م�ستوى  وت��ع��زي��ز  متميزة  �أد�ء  م��ع��دلت  حتقيق  م��ن  متكن 
تد�عيات �أزمة كوفيد – 19، ليقف �ليوم �أمام مرحلة جديدة من �لنمو 
و�لتطور، ومبا يعزز من م�ساهمته �لفاعلة يف دعم �لقت�ساد �لوطني”، 
م�سدد� على �أهمية �جلهود �حلثيثة �لتي بذلتها �لدولة بدعم وتوجيهات 
قيادتها �لر�سيدة لتوزيع لقاحات كوفيد-19 على نطاق و��سع وبوترية 
�سريعة لتغطي �أكرث من %83 من �سكان �لدولة، مما عزز قدرة �لدولة 
على �حتو�ء �جلائحة ورفع معدلت �لتعايف و�لنمو يف خمتلف �لقطاعات، 
وبالتعاون  �مل��م��ي��زة  ب��اجل��ه��ود  م�سيد�  �ل�سياحي،  �ل��ق��ط��اع  مقدمتها  ويف 
و�لتن�سيق �مل�ستمر بني �لهيئات و�لدو�ئر �ل�سياحية �ملحلية لتن�سيط قطاع 

�ل�سياحة �لإمار�تي وتنميته.
و�أو�سح معاليه �أن �لنتائج �لتي مت حتقيقها خلل �آخر 12 �سهر� ت�سكل 
نقطة �نطلق قوية لزيادة عدد �ل�سياح �لقادمني �إىل �لدولة خلل فرتة 
�أهمية �ملخرجات و�خلطط  م�سري� �إىل   ،”2020 “�إك�سبو دبي  فعاليات 
ومبادر�ت  حلول  لطرح  �ملجل�س  �جتماع  خ��لل  عليها  �لت��ف��اق  مت  �لتي 
متطورة تهدف �إىل فتح �أ�سو�ق جديدة وتعزيز مكانة �لدولة على خريطة 
�مل�ستد�مة  �ل�سياحية  �أف�سل �لوجهات  �إحدى  �لعاملية باعتبارها  �ل�سياحة 
�لتي  �ملبادر�ت �لوطنية  �أهمية  �أمانا. و�أكد  �لعامل و�أكرثها  على م�ستوى 
مت تطويرها موؤخر� لدفع عملية �لتنمية �ل�سياحية يف �لدولة، وحتديد� 
و�لتي  �ل��دخ��ول  و�مل��ت��ع��ددة  �لأم���د  �لطويلة  �ل�سياحية  �لتاأ�سرية  م��ب��ادرة 
�ست�سهم ب�سكل كبري يف متكني �أعد�د �أكر من �ل�سياح �لعامليني من زيارة 
دولة �لإم��ار�ت و�ل�ستمتاع بالتجربة و�خلدمات �ل�سياحية �ملتميزة �لتي 

تقدمها �لدولة لزو�رها من خمتلف �أنحاء �لعامل.
و�عتمد �ملجل�س �آلية للتن�سيق على �مل�ستويني �لحتادي و�ملحلي لتطوير 
�ل�سياحي يف  �لقطاع  ��ستفادة  لتعزيز  ومتكاملة  مبادر�ت وحلول جديدة 
جميع �إمار�ت �لدولة من ��ست�سافة �حلدث �لعاملي “ �إك�سبو دبي 2020 
“ يف �أكتوبر �ملقبل 2021، و��ستقبال وفود �لعامل من �أكرث من 190 

دولة طو�ل فرتة �ملعر�س.
�ل�سياحة  حلملة  �مل�سرتك  للتخطيط  عملية  خ��ط��و�ت  �ملجل�س  �أق��ر  كما 
�لد�خلية �ملقبلة خلل �ملو�سم �ملقبل يف �لدولة وما �ستت�سمنه من مبادر�ت 
وفعاليات مبتكرة، و�عتمد �ملجل�س �أي�سا �آلية لدعم رفد �لبيانات �ل�سياحية 

يف �لدولة بهدف تعزيز �ل�ستباقية يف جهود �لتنمية �ل�سياحية.
وقد �أظهرت �إح�ساء�ت �لقطاع �ل�سياحي �رتفاعا لفتا يف �إجمايل �إير�د�ت 
درهم  مليار   11.3 نحو  �إىل  لت�سل  �لإ�سغال،  ون�سب  �لفندقية  �ملن�ساآت 

وبن�سبة �إ�سغال ت�سل �إىل %62 للن�سف �لأول من عام 2021 مقارنة 
2020. كما و�سل  8.6 مليار درهم و%53.6 للفرتة ذ�تها يف  بنحو 
�إىل   2021 �لأول من عام  �لن�سف  �لفندقية خلل  �ملن�ساآت  ن��زلء  عدد 
 15% �إىل  ت�سل  زي��ادة  بن�سبة  �لدولة  م�ستوى  على  نزيل  مليون   8.3
م��ق��ارن��ة بنف�س �ل��ف��رتة م��ن �ل��ع��ام �ل�����س��اب��ق. وو���س��ل ع��دد ن���زلء �ملن�ساآت 
�لفندقية يف �لدولة من �ل�سياحة �لد�خلية خلل �لن�سف �لأول من �لعام 
�جلاري 2021 �إىل 2.3 مليون نزيل فندقي، مقابل 1.3 مليون نزيل 
فندقي خلل �لفرتة ذ�تها من عام 2020، وبن�سبة منو مرتفعة و�سلت 

�إىل 77%.
وتف�سيل، ��ستعر�س جمل�س �لإمار�ت لل�سياحة جو�نب �لرتويج �ل�سياحي 
�لأ�سو�ق  م��ن  �سيما  ول  �ل��دول��ي��ني  �ل�سياح  جل��ذب  و�خل��ارج��ي  �ل��د�خ��ل��ي 
�ل�سياحية ذ�ت �لأهمية وخطط �إطلق حملت ترويجية �سياحية خمتلفة 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �ل��ر�ئ��دة يف  �ل�سياحة  ببيئة  �أك��رث  للتعريف  �ل��ع��ام  خ��لل 
و�ملقا�سد و�خلدمات �ل�سياحية �ملتميزة �لتي تقدمها لزو�رها و�لتعريف 
باملبادر�ت �جلديدة �لتي �أطلقتها �لدولة لتعزيز جاذبيتها لل�سياحة، مبا 
ي�سهم يف جذب �أعد�د �أكر من �ل�سياح، �سو�ء على �ملدى �لقريب خلو�س 
�أو على �ملديني �ملتو�سط و�لبعيد عر تر�سيخ  جتربة “�إك�سبو 2020”، 
�سورة دولة �لإمار�ت باعتبارها وجهة �سياحية ر�ئدة وم�ستد�مة �إقليميا 

وعامليا.
�لعامل”  يف  �ستاء  “�أجمل  حملة  يف  �إجن���ازه  مت  م��ا  �إىل  �لتطرق  مت  كما 
يف  �ملقبل  �ملو�سم  خ��لل  �لد�خلية  �ل�سياحة  حلملة  �لتخطيط  وكيفية 
�لدولة، و�لتي دعا �إليها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” يف ختام 
فعاليات  ت�سمينها  على  �لرتكيز  مع  �لعامل”،  �ستاء يف  “�أجمل  فعاليات 
�ل�سياحة �لد�خلية يف  ومبادر�ت جديدة ومبتكرة ت�سهم يف رفع معدلت 
�لدولة وتعزيز ن�سبة �ل�سياحة �لد�خلية من �إجمايل �لإير�د�ت �ل�سياحية 

على �مل�ستوى �لوطني.
�ملبتكرة  �ملبادرة  با�ستعر��س  و�جلن�سية  للهوية  �لحتادية  �لهيئة  وقامت 
�ل�سياحية  �لتاأ�سرية  ب��اإ���س��د�ر  تخت�س  و�ل��ت��ي  م��وؤخ��ر�  �إطلقها  مت  �لتي 
متعددة �لدخول و�ملمتدة خلم�سة �سنو�ت. حيث ت�سكل هذه �ملبادرة نقلة 

نوعية يف ر�سم م�ستقبل �لقطاع �ل�سياحي يف دولة �لإمار�ت، وت�سهم يف فتح 
دول  خمتلف  من  �ل�سياح  و��ستقطاب  لل�سياح  �مل�سدرة  �جلديدة  �لأ�سو�ق 
�لعامل. كما تدعم هذه �ملبادرة توجه دولة �لإمار�ت يف ت�سهيل �لإجر�ء�ت 
خارجها،  �أو  �لدولة  د�خ��ل  من  �سو�ء  �ملتعاملني  فئات  ملختلف  وت�سريعها 
حيث ميكن لل�سائح من جميع �جلن�سيات �لتقدمي بطلب �حل�سول على 
للهوية  �لحتادية  للهيئة  �للكرتوين  �ملوقع  خلل  من  �لتاأ�سري�ت  هذه 
د�خل  كفيل  ل��وج��ود  �حل��اج��ة  ودون  مكانه  ع��ن  �لنظر  بغ�س  و�جلن�سية 
�لدولة  �إىل  �لقدوم  �ختيار  حلاملها  �لتاأ�سرية  ه��ذه  ت�سمح  كما  �ل��دول��ة. 
لل�سياحة على مد�ر �لعام و�لبقاء يف �لدولة لفرتة متتد �إىل 180 يوما. 
و�آليات  �لف��رت����س��ي  �لعمل  �إق��ام��ة  ت�سريح  تفا�سيل  مناق�سة  مت��ت  كما 
�لتقدمي و�ل�ستفادة منها و�لتي مت �إطلقها يف �سهر مار�س من هذ� �لعام.
من جهة �أخرى، ��ستعر�س �ملركز �لحتادي للتناف�سية و�لإح�ساء �لو�سع 
و�ملبادر�ت  �ل�سياحية  بالبيانات  �خلا�سة  �مل��وؤ���س��ر�ت  يف  للدولة  �حل���ايل 
�ملقرتحة لدعم رفد �لبيانات �ل�سياحية يف �لدولة بهدف تعزيز �سفافية 
جتميع وم�ساركة �لبيانات للتعرف على حتديات �لو�سع �لر�هن و�لقدرة 
على بناء �لتوقعات �مل�ستقبلية وتعزيز �لتناف�سية �ل�سياحية. ومن �ملتوقع 
كوجهة  �ل��دول��ة  مكانة  تعزيز  يف  �ل�سياحية  �لبيانات  م��ب��ادر�ت  ت�سهم  �أن 

عاملية ر�ئدة ومناف�سة على خريطة �ل�سياحة �لعاملية.
و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  وكيل  �حلو�سني  �سعود  �سعادة  �لجتماع  ح�سر 
�ل�سياحة و�لت�سويق  د�ئ���رة  ع��ام  �مل���ري م��دي��ر  و���س��ع��ادة ه��لل  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
�ل��ت��ج��اري ب��دب��ي، و���س��ع��ادة ���س��ال��ح �جل���زي���ري م��دي��ر ع���ام د�ئ����رة �لتنمية 
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  فيليب�س  ر�ك��ي  و���س��ع��ادة  بعجمان،  �ل�سياحية 
�ل�سماحي مدير عام هيئة  �ل�سياحة، و�سعادة �سعيد  ر�أ�س �خليمة لتنمية 
�مل�ساعد  �لوكيل  �حل��م��ادي  في�سل  و���س��ع��ادة  و�لآث����ار،  لل�سياحة  �لفجرية 
بوز�رة  ب��الإن��اب��ة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  و�مل�ساريع  �لأع��م��ال  ري���ادة  لقطاع 
�لقت�ساد، و�سعادة حنان �أهلي مدير �ملركز �لحتادي للتناف�سية و�لح�ساء 
بالإنابة و�سعادة �لعميد مطر خربا�س مدير �إد�رة تقنية �ملعلومات بالهيئة 
�لحتادية للهوية و�جلن�سية، وهيثم �آل علي مدير �إد�رة �ل�سياحة يف د�ئرة 
�ل�سياحة و�لآث��ار باأم �لقيوين، وخالد �ملن�سوري رئي�س ق�سم �ملعار�س يف 

هيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�سياحي بال�سارقة.

- الفال�ضي : القطاع ال�ضياحي الوطني حقق اأداء متميزا ومعدلت عالية من التعايف .. ويقف اليوم اأمام مرحلة 
جديدة من النمو وزيادة امل�ضاهمة يف القت�ضاد الوطني 

- اإقرار خطة م�ضرتكة بني الوزارة والدوائر ال�ضياحية واجلهات ال�ضريكة لفتح اأ�ضواق جديدة ل�ضتقطاب ال�ضياح 
منها اإىل الدولة من خالل حمالت ترويجية �ضياحية متكاملة

- التاأ�ضرية ال�ضياحية متعددة الدخول وتاأ�ضرية العمل الفرتا�ضي ت�ضكالن نقلة نوعية يف دفع جهود التنمية 
ال�ضياحية وتعزيز جذب ال�ضياح من الأ�ضواق الدولية امل�ضدرة لل�ضياح
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لإعالناتكم
يرجى الت�ضال على فــــي 

هاتف:024488300 

 فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:323/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �مل�سارف �جلزئية رقم 249

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم �ن يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )5.580.419( درهم 
خم�سة مليني وخم�سمائة وثمانون �لفا و�ربعمائة وت�سعة ع�سر درهما - مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا وذلك من 

تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
�ملدعي:بنك �ت�س ��س بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود فرع دبي

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - مبنى برج �ملنارة - �سقة �لطابق 30 - مكتب 300٦ - خلف 
فندق جي دبليو ماريوت )ماركيز( - وميثله:حليمة مرت�سى حممد خمتار �ملرزوقي 

�ملطلوب �إعلنهم :  1- فينيتا بونوو�ين 2- �ساجناي بونو�ين برمي بونو�ين 3- �لزينب للتجارة �س.ذ.م.م 4- ب�سو�نت كومار 
ج�سو�ين -  �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم 

مو�سوع �لإعلن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم �ن يوؤدو� للمدعي 
�لفائدة  مع   - درهما  ع�سر  وت�سعة  و�ربعمائة  �لفا  وثمانون  وخم�سمائة  مليني  خم�سة  دره��م   )5.580.419( وق��دره  مبلغ 
�لقانونية بو�قع 12% �سنويا وذلك من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/8/29  �ل�ساعة 08.30 �س يف قاعة �لتقا�سي عن بعد ، لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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تعلن حمكمة دبي �لبتد�ئية – �د�رة �لتنفيذ – عن بيع �ل�سيار�ت �لتالية عن طريق �سركة �لإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م يف متام �ل�ساعة �خلام�سة م�ساء�ً يوم �لأحد �ملو�فق 29 �أغ�سط�س 2021 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�سيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعرت��س مر�جعة ق�سم �لبيوع و�حلجوز�ت �أثناء �لدو�م �لر�سمي.

حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ

#      
1 400124 NISSAN TIIDA 3N1BC1A66CK224351 Dubai K 60491 2016/1169   
2 602932 Honda Civic JHMEK3640WS011146 Ajman A 70368 2009/5   
3 613377 BOBCAT 753 512730143 Dubai C 6328 1263\2011  
4 613598 Nissan Tiida 3N1BC1C64DK206252 Abu Dhabi 12 52162 2015\349  
5 631997 MITSUBISHI CANTER JL6BCE6J9DK023226 Dubai O 36382 3318\2016  
6 644164 TOYOTA HILUX MR0FX22G5D1381745 Dubai M 13956 2018/1384  
7 649901 DAIHATSU GRAN MAX MHKTC31E5AK003570 Dubai I 73256 42\2019    
8 654277 DAIHATSU TERIOS JD2GJ522X81084353 Dubai B 73397 2013/3310   
9 658887 MITSUBISHI LANCER RKMGS41L9EY042294 Dubai N 26247 2016/695   
10 661738 Iveco Truck VF634KPA88D001468 Dubai P 94480 2016/748  
11 662630 Iveco Truck VF634KPA07D000202 Dubai P 94482 2016/748  
12 668283 RENAULT SYMBOL VF14SRAB1HT507000 Dubai T 60162 2019/6853  
13 668456 TOYOTA HILUX MR0CX12G760006445 Dubai G 88297 2019/5581  
14 670110 TOYOTA COROLLA RKLBV42E3B4405505 Dubai D 15279 2015/441  
15 670437 NISSAN SUNNY MDHBN7AD6FG717071 Dubai Q 49037 2018\2187  
16 671127 NISSAN ALTIMA 1N4AL2A9XCC183744 Dubai H 97464 2017/5261  
17 671142 MITSUBISHI L200 MMBJNKB50CD050137 Dubai O 90476 2016/748  
18 671177 NISSAN PATROL JN8AY2NY7G9144887 Dubai R 82418 2017\1675    
19 671524 NISSAN TIIDA JN1CC11CX9T036408 Dubai F 73662 2018\1816  
20 672231 Kia Opirus KNALD225195173609 Dubai I 44549 2011/1519   
21 674322  JTDBW9238A4041294 Sharjah 2 94404 2019\2054  
22 809276 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS1A2U770925 Dubai A 38968 2012/363  
23 809867 NISSAN SUNNY HEAB13005323 Dubai J 80429 2017/720  
24 810030 Kia Cerato KNAFE222565181935 Dubai G 32804 2008/1805   
25 819861 Mitsubishi Outlander JMYXRCU5W6U795355 Sharjah Orange 73938 2009/2514   
26 819863  KNAUP752746550912 Sharjah White 40383 2005/3367  
27 819864  JHMCM56797C409446 Sharjah White 34171 2008/8615   
28 819865 CHEVROLET LUMINA 2G1WN52M9T9127891 Dubai A 70151 2004/4059   
29 819866 HONDA CIVIC JHMFD163X7S407763 Dubai H 24661 2010/758   
30 819877 Mazda Tribute 5F2YU06161KM45852 Dubai E 37252 2007/1039  
31 819897 Daihatsu Terios JD2GJ522471033493 Dubai I 66350 2011/8120   
32 819898 HONDA ACCORD JHMCG56392C400291 Dubai E 85968 2012/2619   
33 819899  JN1CC13C79T025475 Sharjah 2 16896 2009/1497   
34 819900 Honda Civic JHMES86113S407556 Sharjah Orange 53218 2009/4036   
35 819901 Nissan Sunny JN1BBAB14Z0311843 Sharjah Orange 34797 2000/591   
36 819911 Honda Jazz JHMGE88879S400100 Dubai K 65679 2011/648   
37 819913 NISSAN QASHQAI SJNBJ01B48A253446 Dubai E 85122 2012/2728   
38 819941 Mitsubishi Lancer JMYSRCS1A7U710803 Abu Dhabi Blue 76259 2008/4594   
39 819942 Nissan Sunny JN1DB41S8YW002724 Sharjah Orange 13218 2007/3921   
40 819970 Toyota RAV 4 JTEHH20V240294294 Sharjah 77352 2009/10963   
41 819983 TOYOTA FORTUNER MR1YU59G1A0100255 Dubai L 39206 2019/7547  
42 819989 TOYOTA YARIS JTDBW923284023285 Dubai N 70258 2018/4944  
43 819994 Mitsubishi Nativa JMY0RK9608J712742 Dubai C 20738 2020/647  
44 819999 Mazda JM7GG32F151154933 Dubai J 36788 2010/7692   
45 820000 CHEVROLET OPTRA KL1JM52396K254257 Dubai D 74350 2011/8802   
46 820001 NISSAN SUNNY MDHBN7AD5GG733229 Dubai E 34598 2017/1450  
47 820015 TOYOTA HIACE JTGJX02P880018237 Dubai G 52654 2019/5375  
48 820026 Chevrolet Epica KL1VJ52Z76B200096 Dubai E 48730 2011/7536   
49 820030 Toyota Camry 6T1BE42K57X449336 Dubai I 64336 2009/12672   
50 820059 Mercedes S 320 WDB2201651A163288 Dubai C 7595 2006/2722  
51 820060 RANGE ROVER HSE SALLPAMC4XA415203 Dubai D 68496 2006/6196  
52 820062 DAIHATSU SIRION JD1GM301271042610 Dubai B 11470 2011/8736   
53 820063 Daihatsu Materia JD1GM402281009980 Sharjah 3 33954 2010/2378   
54 820064 Seat Leon VSSBB61P99R027707 Dubai L 60385 2015/1975   
55 820065 Hyundai Tucson KMHJN81D99U990508 Dubai I 53891 2011/1065   
56 820069 Honda Accord LUCCR2625F3400887 Dubai P 15981 2018\803    
57 820071 Jaguar S Type SAJAE52N72YC73859 Sharjah 1 44818 2006/4172  
58 820073 Volkswagen Polo WVWZZZ9NZ3Y095517 Dubai B 42985 2007/3831   
59 820074 Mercedes S 320 WDB2200651A150963 Sharjah White 51045 2009/5652   
60 820078 CHEVROLET LUMINA 6G1ZK54F16L551313 Dubai F 91976 2009/6693   
61 820079 HONDA JAZZ JHMGD18675S400102 Dubai G 35128 2012/851   
62 820083 Volvo V70 YV1SW61U231290066 Dubai F 9587 2007/780   
63 820168 Toyota Corolla JTDBR23E360237737 Sharjah Orange 64750 2008/6421   
64 820194 NISSAN 2400 3N6DD23X9FK063316 Dubai D 46890 2018/4228  
65 820625 Volvo FH12 YV2A4CFA35B387123 Dubai Public Transportation 19379 2011/948  
66 820808 TOYOTA HILUX MR0EX12G092018826 Dubai E 70203 2018/1635  
67 820889 NISSAN SUNNY JN1EN61S23W061431 Dubai E 55903 2011\181  
68 820947 TOYOTA COROLLA RKLBV42E5B4415243 Dubai D 47358 2019/7547  
69 820949 BMW 325 WBAVB13516KX69582 Dubai U 38059 2018/3185  
70 820976 HYUNDAI VERACRUZ KMHNU81C3BU147311 Dubai V 71436 2020/1923  
71 820999 HYUNDAI ELANTRA KMHDG41C2FU405738 Dubai Q 60093 2016\2874  
72 821003 NISSAN TIIDA JN1CC11C27T012245 Dubai C 72998 2017\662  
73 821012 Mazda Pick Up JM3SD35E5W0108472 Dubai Public Transportation 64035 2016/31  
74 821379 KIA RIO 3KPA351C0KE136883 Dubai K 68245 2021\872   
75 823507 MITSUBISHI ROSA JJ5B3J6P7YPB00151 Dubai F 64289 2018/4307  
76 823598 TOYOTA YARIS JTDBT923784021895 Dubai A 11320 2017/1888  
77 823695 TOYOTA HILUX MR0EX12GXA2026727 Dubai B 60995 2017/1788  
78 823707 KIA SPORTAGE U5YPB8115EL407612 Dubai T 82044 2020/1835  
79 823774 NISSAN PICK UP 3N6DD23S5EK014598 Dubai I 31386 2019/1690  
80 823980 HONDA PILOT 5FNYF5822JB700531 Dubai W 27486 2021/276   
81 824219 MINI COOPER WMWMF33579TW73448 Dubai U 21139 2019/1976  
82 824319 NISSAN MICRA MDHAK3CR5FG504540 Dubai O 84190 2020/1018  
83 824370 MITSUBISHI CANTER JL7B6G1P5HK010005 Dubai U 81143 2020/874  
84 824456 TOYOTA HILUX JTFEM426850170723 Dubai F 98509 2019/7547  
85 824457 TOYOTA HIACE JTGJX02P4B0035933 Dubai N 56434 2019/1836  
86 824632 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA9GE1T2136 Dubai K 69721 2019/2659  
87 824634 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA8GE1T3357 Dubai F 75228 2019/2659  
88 824973 NISSAN ALTIMA 1N4AL3AP3FC131526 Dubai F 99261 2021/231   
89 824990 DODGE CHALLENGER 2C3CDZC9XGH283257 Dubai Q 84337 2021/122   
90 825035 KIA RIO KNADN4129F6383482 Dubai P 65762 2019/1034  
91 825513 KIA CERATO KNAFT4118D5788936 Dubai M 65834 2018/3225  
92 825580 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WEJ708996 Dubai F 90497 2019/209  
93 825863 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK8EX486429 Dubai E 33574 9085/2020  
94 825889 Toyota Yaris JTDKW9D39ED549454 Dubai J 84299 2017/683  
95 825929 ISUZU FTR JALM7A13277200258 Dubai I 72973 2018/5360  
96 826021 KIA SPORTAGE U5YPH8140LL725739 Dubai E 38456 2021/934   
97 826119 KIA CERATO KNAFK4115E5852564 Dubai F 56102 2018/3225  
98 826162 NISSAN 25 E JN6FE54SX7X435434 Dubai I 74838 2016/1391  
99 826163 TOYOTA COASTER JTGFK4183C4002227 Dubai L 82923 2018/4573  
100 826167 HONDA ACCORD 1HGCR2637EA613770 Dubai T 76343 2021/1541   
101 826413 NISSAN SUNNY JN1FN61C13W020446 Dubai R 12896 2019/1625  

68 820947 TOYOTA COROLLA RKLBV42E5B4415243 Dubai D 47358 2019/7547  
69 820949 BMW 325 WBAVB13516KX69582 Dubai U 38059 2018/3185  
70 820976 HYUNDAI VERACRUZ KMHNU81C3BU147311 Dubai V 71436 2020/1923  
71 820999 HYUNDAI ELANTRA KMHDG41C2FU405738 Dubai Q 60093 2016\2874  
72 821003 NISSAN TIIDA JN1CC11C27T012245 Dubai C 72998 2017\662  
73 821012 Mazda Pick Up JM3SD35E5W0108472 Dubai Public Transportation 64035 2016/31  
74 821379 KIA RIO 3KPA351C0KE136883 Dubai K 68245 2021\872   
75 823507 MITSUBISHI ROSA JJ5B3J6P7YPB00151 Dubai F 64289 2018/4307  
76 823598 TOYOTA YARIS JTDBT923784021895 Dubai A 11320 2017/1888  
77 823695 TOYOTA HILUX MR0EX12GXA2026727 Dubai B 60995 2017/1788  
78 823707 KIA SPORTAGE U5YPB8115EL407612 Dubai T 82044 2020/1835  
79 823774 NISSAN PICK UP 3N6DD23S5EK014598 Dubai I 31386 2019/1690  
80 823980 HONDA PILOT 5FNYF5822JB700531 Dubai W 27486 2021/276   
81 824219 MINI COOPER WMWMF33579TW73448 Dubai U 21139 2019/1976  
82 824319 NISSAN MICRA MDHAK3CR5FG504540 Dubai O 84190 2020/1018  
83 824370 MITSUBISHI CANTER JL7B6G1P5HK010005 Dubai U 81143 2020/874  
84 824456 TOYOTA HILUX JTFEM426850170723 Dubai F 98509 2019/7547  
85 824457 TOYOTA HIACE JTGJX02P4B0035933 Dubai N 56434 2019/1836  
86 824632 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA9GE1T2136 Dubai K 69721 2019/2659  
87 824634 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEWA8GE1T3357 Dubai F 75228 2019/2659  
88 824973 NISSAN ALTIMA 1N4AL3AP3FC131526 Dubai F 99261 2021/231   
89 824990 DODGE CHALLENGER 2C3CDZC9XGH283257 Dubai Q 84337 2021/122   
90 825035 KIA RIO KNADN4129F6383482 Dubai P 65762 2019/1034  
91 825513 KIA CERATO KNAFT4118D5788936 Dubai M 65834 2018/3225  
92 825580 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WEJ708996 Dubai F 90497 2019/209  
93 825863 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK8EX486429 Dubai E 33574 9085/2020  
94 825889 Toyota Yaris JTDKW9D39ED549454 Dubai J 84299 2017/683  
95 825929 ISUZU FTR JALM7A13277200258 Dubai I 72973 2018/5360  
96 826021 KIA SPORTAGE U5YPH8140LL725739 Dubai E 38456 2021/934   
97 826119 KIA CERATO KNAFK4115E5852564 Dubai F 56102 2018/3225  
98 826162 NISSAN 25 E JN6FE54SX7X435434 Dubai I 74838 2016/1391  
99 826163 TOYOTA COASTER JTGFK4183C4002227 Dubai L 82923 2018/4573  
100 826167 HONDA ACCORD 1HGCR2637EA613770 Dubai T 76343 2021/1541   
101 826413 NISSAN SUNNY JN1FN61C13W020446 Dubai R 12896 2019/1625  
102 826459 TOYOTA COROLLA RKLBC42E3D5313247 Dubai M 93641 2019/720  
103 826932 MAZDA CX 9 JM7TB19A790111317 Dubai N 88678 2020/1076  
104 827112 LEXUS ES 350 JTHBK1GG6H2250031 Dubai L 68284 2020/6362  
105 827478 KIA RIO 3KPA241A1JE075358 Dubai U 98058 2020/2814  
106 827634 NISSAN SUNNY MDHBN7AD2EG522924 Dubai V 37118 29\2020    
107 827646 RANGE ROVER SPORT SALLSAAD4CA755534 Dubai G 2619 1849\2018  
108 827687 MITSUBISHI L200 MMBJNKB50CD044835 Dubai T 14649 2020/1835  
109 827693 NISSAN SUNNY MDHBN7AD9EG513539 Dubai P 25262 2364\2021  
110 828061 Mercedes Actros WDB6561421K192585 Dubai N 61337 2017/641  
111 828072 NISSAN PATROL JN8FY1NY5HX026432 Dubai D 6431 1623\2019   
112 828208 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE2G5177950 Dubai F 61459 5360\2018  
113 828363 ISUZU REWARD NP JAAKP34H2F7P00700 Dubai O 59850 5360\2018  
114 832904 CHEVROLET TAHOE 1GNFK230X9R229751 Dubai I 92938 685/2017  
115 836402 NISSAN URVAN JN6BE6DS4G9018903 Dubai J 11687 8978/2020  
116 844989 VOLVO F 12 YV2H2B5A6KB438965 Dubai B 46002 3992/2018  
117 844991 Flat Trailer 2 Axles ***************** Dubai Trade Plate 3149 3992/2018  
118 844992 ISUZU D MAX MPAEL34P99H511105 Dubai L 54668 3992/2018  
119 845381 ISUZU NPR JAANPR58LW7100244 Dubai C 16211 3992/2018  
120 845921 HYUNDAI HD3600 KMFGA17FPYC127331 Dubai D 28590 3992/2018  
121 845985 KETO TL1070 LA9KEJDK69CACC006 Dubai K 97751 3992/2018  
122 847847 MERCEDES 2635 WDB65903815593330 Dubai C 52018 3992/2018  
123 600829 HONDA CBX250 9C2MC3502FR350005 Dubai 1 53504 2019/6300  
124 601113 WATCO CG125 LJ7PCJ3R15F100619 Dubai 1 11371 2008/272  
125 602628 LEXUS RX 300 JTJHF10U720244075 Dubai E 2710 2006/362 
126 606233 Tata 1316 C MAT38906522L00528 Dubai A 75748 2007/1231  
127 607415 BMW 735 WBAGB410903157987 Dubai D 25357 844/2006 
128 608907 CHEVROLET CAPTIVA KL1DC63G97B104559 Dubai J 53415 2015/122  
129 611991 SUZUKI EN 125 LC6PCJK66D0006772 Dubai 1 55052 2017/3394  
130 614570 Hyundai Accent KMHCT41D8EU583443 N/A 2018/108  
131 615570 Hyundai Elantra KMHDG41E4DU677562 N/A 2018/108  
132 618725 Jeep Laredo 1J8GS48K48C109795 N/A 201/2225  
133 618901 Volkswagen Bora WVWZZZ1JZYW752873 N/A 2004/1833  
134 619950 TOYOTA YARIS JTDKW9D39DD524696 Dubai M 29769 2018/108  
135 619954 TOYOTA YARIS JTDKW9D30DD525509 Dubai M 29766 2018/108  
136 625887 Kia Sorento KNAJC525585790067 N/A 2010/13705   
137 632369 Mitsubishi Galant 4P3SYDJ3A9E802221 N/A 2010/2276   
138 654812 Ford Explorer 1FM5K7B80DGC51363 N/A 2019/2069  
139 665153 Toyota Hiace JTGJX02PX83000272 N/A 2011/8296   
140 665380 TOYOTA PREVIA JTNGE52M3B7104548 Dubai Q 73559 2017/445  
141 665896 MITSUBISHI CANTER JL7BCE1J37K033788 Dubai I 83327 2014/1864  
142 666220 NISSAN URVAN JN6BE6AS5F9002678 Dubai Q 21883 2016/2635  
143 667372 TOYOTA HILUX MR0EX12G872300595 Dubai B 10718 2017/4961  
144 667570 MITSUBISHI LANCER JMYSTCY4AGU748491 Dubai T 46206 2020/5393  
145 669707 TOYOTA SIENNA 5TDZK23C77S085798 Dubai W 90438 10320/2020   
146 671572 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE4J5211278 Dubai G 88408 2020/5620  
147 673002 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE5F5054402 Dubai B 80388 9085/2020  
148 673041 NISSAN 2400 3N6DD23X7FK044229 Dubai R 22385 2020/7758  
149 673669 TOYOTA YARIS JTDBW923084007375 Dubai J 28607 2011/4341   
150 674071 TOYOTA YARIS MHFBT9F33F6025555 Dubai O 66783 2021/56   
151 674430 TOYOTA YARIS JTDBW9237B4050263 Dubai L 58924 2019/2522  
152 674695 Audi A6 WAUACCFC7GN019198 N/A 2020/2769  
153 674727 TOYOTA HIACE JTGSX22P986026425 Dubai J 26066 2016/860  
154 675313 SUBARU WRX JF1VA22K8GG007931 Dubai D 8621 2020/8428  
155 815781 Toyota Hiace JT4ZR119245004396 N/A 2018/109  
156 816112 Hyundai Accent KMHCT41D1FU800168 N/A 2019/1034  
157 816171 Hyundai Accent KMHCT41D8FU791937 N/A 2019/1034  
158 817846 HONDA ACCORD JHMCP26728C422773 Dubai I 76589 2011/2183   
159 818127 TOYOTA COROLLA RKLBB9HE5F5030410 Dubai E 32850 9085/2020  
160 818181 HONDA CIVIC JHMES86285S408005 Dubai D 58570 2007/3542   
161 818852 TOYOTA HILUX MR0CX9CD3L4035626 Dubai D 98128 9085/2020  
162 819413 NISSAN URVAN JN6BE6DS4J9060446 Dubai V 48218 9085/2020  
163 819740 BAJAJ 220 CC MD2DHDKZZSCL41534 Dubai 1 28629 2014/810  
164 822273 LEXUS LS 430 JTHBN36F955002166 Dubai K 75812 2014/1325   
165 823635 RENAULT LOGAN VF1FSRBC0DA598301 Dubai K 89454 2020/2333  
166 823653 MITSUBISHI MONTERO MMEMC71X1GH000918 Dubai K 50979 2021/44   
167 824218 TOYOTA YARIS MHFBT9F38G6077202 Dubai S 42088 2021/617  
168 824300 TOYOTA YARIS JTDKW9237B5160353 Dubai E 20764 2019/2522  
169 824540 GREAT WALL WINGLE LGWCA2195DC631437 Dubai N 98327 2020/352  
170 824793 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA3GU1A1434 Dubai R 29350 2019/2659  
171 824803 TCM STD30 STD256202183 Dubai T 63676 2017/641  
172 825159 MAN 18 410 TGA WMAH05ZZZYG147816 Dubai Q 16455 2019/7514  
173 825160 TATA 4534 KL4M2S6F19K000690 Dubai F 71961 2019/7514  
174 825229 TOYOTA PRADO JTEBX9FJ6GK250958 Dubai R 64818 2019/1307  
175 825277 PEUGEOT 407 VF36JXFVJ9L002016 Dubai R 67578 2018/1184  
176 825314 TOYOTA HILUX MR0FX22G7F1135136 Dubai Q 13257 2018/5360  

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بيع عقار بالن�صر - منفذ �صده 

يف التنفيذ رقم 10/2021/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

�أعله بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز  �إ�سد�ر �لقر�ر بتذييل ��سل عقد رهن �لعقار �ملذكور  مو�سوع �لدعوى : 
�لتنفيذي على رهن �لعقار رقم 2301 بالطابق رقم 23 مببنى مز�يا بزن�س �فينيو �يه �يه 1 �لبالغ م�ساحته 1،199.42 
ب��اإم��ارة دب��ي �ملرهون للبنك  846 مبنطقة �لثنية �خلام�سة  B2-93 على قطعة �لر���س رق��م  ق��دم مربع و�مل��و�ق��ف رق��م 
�لطالب و�ململوك للمطلوب �سده وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�سيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �سده �ملقدرة مببلغ 
333،123.56 درهم )ثلثمائة وثلثة وثلثني �لف ومائة وثلثة وع�سرين درهم و�ستة وخم�سني فل�سا( من ح�سيلة 
�لبيع طبقا لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة 

دبي.
طالب �لتنفيذ / بنك �مل�سرق �س م ع

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي- بور�سعيد - ديره - بناية عبد �هلل حممد �مل�سعود - مكتب رقم 802 & 804
�ملطلوب �إعلنه : جاور�ف دهاو�ن

عنو�نه : �لإم��ار�ت -�إم��ارة دبي -بر دبي - مبنى مز�يا بزن�س �فينيو �يه �يه 1 - �سقة �لعقار رقم 2301- منطقة �لثنية 
 Gaurav-dhawan@gmail.com - 0559779441 - خلام�سة�

مو�سوع �لإعلن :  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/8/25 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خلل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم 
�لر�س 846 - �مل�ساحة : 111.43 مرت مربع - رقم �ملبنى :  1 - ��سم �ملبنى : مز�يا بزن�س �فينيو� �يه �يه 1 - رقم �لوحدة 

: 2301 - �ملقدرة ب��� )517.121.57 درهم(
ملحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بيع عقار بالن�صر  
يف التنفيذ رقم 299/2020/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  
�أعله بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز  �إ�سد�ر �لقر�ر بتذييل ��سل عقد رهن �لعقار �ملذكور  مو�سوع �لدعوى : 
�لتنفيذي على رهن �لعقار رقم 414 بالطابق رقم 4 مببنى �لرتا2 رقم 2 �لبالغ م�ساحته 743.03 قدم مربع و�ملو�قف 
رقم 122 على قطعة �لر�س رقم 4 مبنطقة �لثنية �لثالثة باإمارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب �سده 
وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�سيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �سده �ملقدره مببلغ 777،538.27 درهم )�سبعمائة 
و�سبعة و�سبعني �لف وخم�سمائة وثمانية وثلثني درهم و�سبعة وع�سرين فل�سا( من ح�سيلة �لبيع وما ي�ستجد عليها من 
�لرهن  قانون  من  بعدهما  وما  و)26(   )25( و�ملادتني  �لقانون  لحكام  طبقا  �لنهائي  �لبيع  تاريخ  حتى  قانونية  فو�ئد 

�لتاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي . 
طالب �لتنفيذ / بنك �مل�سرق �س م ع

عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-بور�سعيد - ديره- بناية عبد �هلل حممد �مل�سعود - مكتب رقم 802 & 804
وميثله / حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي

2- �سقة  �ملطلوب �إعلنه / �سيدى حممد �سامل وطفه - عنو�نه : �لإم��ار�ت-�إم��ارة دبي-بر دبي - دبي-مبنى مبنى �لرتا 
�ل�سقة رقم 414-منطقة �لثنية �لثالثة - 0554788500

مو�سوع �لإعلن : �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/8/25 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خلل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �لثالثة - رقم 
�لر�س 4 - رقم �ملبنى : 2 - ��سم �ملبنى : �لرتا 2 - رقم �لعقار : 414 - رقم �لطابق 4 - �مل�ساحة : 69.03 مرت مربع 

- �لتقييم : 633238.34 درهم.  ملحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بيع عقار بالن�صر 
يف التنفيذ رقم 289/2020/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
�أعله بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز  �إ�سد�ر �لقر�ر بتذييل ��سل عقد رهن �لعقار �ملذكور  مو�سوع �لدعوى : 
�ملرهون  باإمارة دبي   5 �ل�سفا  1333.34 مرت مربع مبنطقة و�دي  �لبالغ م�ساحته   1272 �لعقار رقم  �لتنفيذي على 
�سدهم  �ملطلوب  قبل  �لطالب  حقوق  لتح�سيل  �لعلني  باملز�د  وبيعه  وتثمينه  �سدهم  للمطلوب  و�ململوك  �لطالب  للبنك 
�ملقدره مببلغ 4،857،605.93 درهم )�أربعة مليني وثمامنائة و�سبعة وخم�سني �لف و�ستمائة وخم�سة درهم وثلثة 
وت�سعني فل�سا( من ح�سيلة �لبيع طبقا لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني 

رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي .
طالب تنفيذ : بنك �مل�سرق �س م ع

عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي- بور�سعيد - ديره - بناية عبد �هلل حممد �مل�سعود - �سقة مكتب رقم 802 & 804
وميثله : حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي

�ملطلوب �إعلنه : ��سف ممتاز - �ل�سم بعقد �لرهن )عا�سف ممتاز(
عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي- بردبي -و�دي �ل�سفا 5 - �سقة �لعقار رقم 1272 - 0500000000

asif-mumtaz@mevenme.com
مو�سوع �لإعلن : �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/8/25 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يرره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خلل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خلل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �ر�س وما عليها من بناء - رقم �لر�س 1272 

- �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 5 - �مل�ساحة : 1333.34 مرت مربع - �لتقييم : 6000000 درهم 
ملحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2874/2021/16 جتاري جزئي  

�ملنظورة يف : �لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لر�بعة رقم 14 
�إنفاذ وتنفيذ �لعقد �لتجاري �ملرم بني �لطرفني مبوجب �مر �ل�سر�ء رقم NP0011034 و�إلز�م �ملدعى عليها بتنفيذ 
�ساجا”  “م�سروع  وت�سغيل �جلهاز  وتهيئتها  تركيبها  �لدقة مع  �ملطلوبة على وجه  �لقطع  وتوريد  �ل��و�ردة فيه  �إلتز�ماتها 
مع �لقيام بكافة �أوجه �إلتز�ماتها �لأخرى لتمكني �ملدعية من �لنتفاع به وفق �ملطلوب و�ملتفق عليه، وذلك على وجه من 

�ل�سرعة ودون مطل �أو تاأخري �أو م�ساومة،
�إلز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ �إجمايل وقدره 7،000،000 درهم )�سبعة مليني درهما �إمار�تيا( تعوي�ساً 
�ملتفق  لإلتز�ماتها  عليها  �ملدعى  تنفيذ  وعدم  �إخلل  عليها جر�ء  �لو�قعة  �ملادية  و�خل�سائر  �لفائت  و�لك�سب  �لأ�سر�ر  عن 
عليها وتوريدها لقطع غري مطابقة للمو��سفات مما �أدى لتعطيل ت�سغيل �جلهاز ومنع �ملدعية من �لنتفاع به وحرمانها 
من �لنتفاع باملخزن �ملعد ل�ستقبال �جلهاز وت�سغيله و�لأ�سر�ر �لأخرى، مع تقرير فائدة قانونية بو�قع 5% من تاريخ 

�ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د. 
�ملدعي : حول �لإمار�ت للمفرو�سات �ملنزلية - �س ذ م م 

عنو�نه : �لإمار�ت-�إمارة دبي-بر دبي - دبي- �سارع �ل�سيخ ز�يد-مبنى �سما تاور-�سقة 606-دو�ر �ملركز �لتجاري
�ملطلوب �إعلنه : 1- �سركة �لفطيم للآليات و�ملاكينات )�س.ذ.م.م( فامكو - �سفته : مدعى عليه

مو�سوع �لإعلن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�سوعها 
�إنفاذ وتنفيذ �لعقد �لتجاري �ملرم بني �لطرفني مبوجب �مر �ل�سر�ء رقم NP0011034 و�إلز�م �ملدعى عليها بتنفيذ 
�ساجا”  “م�سروع  وت�سغيل �جلهاز  وتهيئتها  تركيبها  �لدقة مع  �ملطلوبة على وجه  �لقطع  وتوريد  �ل��و�ردة فيه  �إلتز�ماتها 
مع �لقيام بكافة �أوجه �إلتز�ماتها �لأخرى لتمكني �ملدعية من �لنتفاع به وفق �ملطلوب و�ملتفق عليه، وذلك على وجه من 
 7،000،000 وق��دره  �إجمايل  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  �ملدعى  �إل��ز�م  �أو م�ساومة،  تاأخري  �أو  ودون مطل  �ل�سرعة 
درهم )�سبعة مليني درهما �إمار�تيا( تعوي�ساً عن �لأ�سر�ر و�لك�سب �لفائت و�خل�سائر �ملادية �لو�قعة عليها جر�ء �إخلل 
ت�سغيل  لتعطيل  �أدى  للمو��سفات مما  وتوريدها لقطع غري مطابقة  �ملتفق عليها  لإلتز�ماتها  �ملدعى عليها  تنفيذ  وعدم 
�جلهاز ومنع �ملدعية من �لنتفاع به وحرمانها من �لنتفاع باملخزن �ملعد ل�ستقبال �جلهاز وت�سغيله و�لأ�سر�ر �لأخرى، مع 
تقرير فائدة قانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د. وحددت لها جل�سة يوم �لثلثاء �ملو�فق 
2021/8/31 �ل�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل. 

رئي�س ال�صعبة

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 اعـــــــالن 

�نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان : �ل�سيد/  تقدم �يل 
على  �لت�سديق  وطلب  �لإم����ار�ت   �جلن�سية:   ، �لنقبي  ق�سوم  عبد�هلل  ر��سد  عبد�هلل 
�لركاب  لنقل  �ل�سعد  د�ر  �ل�سم  100% يف  �لبالغة  )تنازل( يف ح�سته  يت�سمن  حمرر 
ب��احل��اف��لت ، ن�����س��اط �ل��رخ�����س��ة ن��ق��ل �ل��رك��اب ب��احل��اف��لت �مل���وؤج���رة ، و�مل��رخ�����س من 
بتاريخ  �ل�سادر  �لقت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 728380   �لتنمية  د�ئرة 
2014/8/2٦ يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان. �ىل �ل�سيد/ خالد �سامل عبد�هلل 
حممد �لعبدويل ، �جلن�سية : �لإمار�ت. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اإعالن بالن�صر  

 يف الدعوى رقم 2021/187 جتاري م�صارف جزئي - دبي    
�ملدعي عليه : مارك �يان جونز�لي�س بار�ندي  

)�لعنو�ن : دبي - بردبي - مبنى بناية دبي تر�م - �سقة �لطابق �لر�سي - هاتف 0562160926( 
نرجو �إعلمكم �أن عد�لة حمكمة دبي �لإبتد�ئية قد �إنتدبتنا خبري� م�سرفيا يف �لدعوى �أعله و�ملقامة 

�سدكم من / بنك دبي �لتجاري )�س م ع(  
ونظر� للإجر�ء�ت �لإحرت�زية �ل�سحية يف �لوقت �حلايل و�لتي مبوجبها �سيتم �لتقا�سي عن بعد ندعوكم 
حل�سور �إجتماع خرة عر نظام �لإت�سال �ملرئي )zoom application( يف متام �ل�ساعة �حلادية 

ع�سرة من �سباح يوم �لثلثاء �ملو�فق 2021/8/24 بال�سغط على �لر�بط �لتايل: 
https://us04web.zoom.us/j/79949975436?pwd=MENlaG1la2k4MEwvMXNFZDRHNDZPdz09

Meeting ID 799 4997 5436 - Passcode : 3ddvwN

على �أن يتم تزويدنا بامل�ستند�ت �لتي تعزز دفوعكم يف هذه �لدعوى على �لريد �لإلكرتوين : 
 0562539394  : رقم  �آب  �لو�ت�س  على  �أو   khouse@knowledgehouse.ae

اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان

اعالن اجتماع خربة

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : ام ايه ا�ض خلدمات احلرا�ضة - ذ م م  
�لوىل  �لر�ساء   - بردبي   - يا�سليمان  �حمد  �سامل  خالد  ملك   308 مكتب   : �لعنو�ن 
�لقيد  766243 رقم   : �لرخ�سة  ، رقم  ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�سكل   -
�لقت�سادية بدبي  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  1246773 مبوجب هذ�   : �لتجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة �أعله ، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/8/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2021/8/8 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
عبد�هلل  حممد  ع��ب��د�هلل  ملك   411 مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  احل�ضابات  ملراجعة  مبادئ 
�ملو�سى - بردبي - عود ميثاء - هاتف : 8866575-04 فاك�س : 04-8866575 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خلل )45(  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : اف �ضي ا�ض خلدمات ال�ضركات - ذ م م  
 - �لعقاري  و�ل�ستثمار  للتطوير  �لوطنية  �لتنمية  ملك   )1601( مكتب   : �لعنو�ن 
�لرخ�سة  رقم   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�سكل   )B )��ستد�مة  خليفة  برج 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1431382  : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقم   841506  :
باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية 
�ل�سركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/8/2  و�ملوثق 
�أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2021/8/2 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني افينياك�ض ايه ايه اوديتورز  �لعنو�ن : مكتب رقم 
 04-5578358  : - هاتف  �لتجاري  - �خلليج  ليمتد  �فينياك�س جروب  106 ملك 
وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-5578358  : فاك�س 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : مبادئ ملراجعة احل�ضابات
�لعنو�ن : مكتب 411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�سى - بردبي - عود 
مبوجب   04-8866575  : فاك�س   04-8866575  : هاتف   - ميثاء 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور 
�أعله لت�سفية ام ايه ا�ض خلدمات احلرا�ضة - ذ م م وذلك مبوجب قر�ر 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2021/8/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  2021/8/8 وعلى من لديه  بتاريخ 
�مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�سطحباً 
معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : افينياك�ض ايه ايه اوديتورز
�لعنو�ن : مكتب رقم 106 ملك �فينياك�س جروب ليمتد - �خلليج �لتجاري 
- هاتف : 5578358-04 فاك�س : 5578358-04  مبوجب هذ� تعلن 
�أعله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ   - ال�ضركات  خلدمات  ا�ض  �ضي  اف  لت�سفية 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2021/8/2 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  2021/8/2 وعلى من لديه  بتاريخ 
�مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�سطحباً 
معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
 تنفيذ رقم 2175 ل�صنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �صده )ن�صرا(
�إىل �ملنفذ �سده / حت�سني �بر�هيم ح�سن  

ل�سالح �ملنفذ له / بنك �ل�ستثمار - �س م ع  
تعلن حمكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لثنني 

�ملو�فق 2021/8/30 ، وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمحكوم عليه  و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل : 
)2/28/�س(  رقم  قطعة  �سابقا  و�مل�سماة  عجمان  باإمارة   2 �ل�سناعية  عجمان  مبنطقة   )0535( رقم  قطعة  �لعقار 
مبنطقة �ل�سناعية 2 باإمارة عجمان �ل�سناعية 2 باإمارة عجمان بو�قع ح�سة من عقار ، ح�سة من ��سل 4 ح�س�س بن�سبة 
75% ب�سعر ��سا�سي مقد�ره )8،800،000.00( درهم )ثمانية مليون وثمامنائة �لف درهم( وذلك ويف �ليام �لتالية �إن 

http: www.emiratesauction.ae   : قت�سى �حلال وذلك على �ملوقع �لإلكرتوين للإمار�ت للمز�د�ت�
فعلى من يرغب بال�سر�ء �و �ل�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين للإمار�ت 

للمز�د�ت  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.
�أيام  بثلثة  للبيع  �ملحدد  �ملوعد  قبل  م�ستند�ت  من  يرره  مبا  �إياه  معزز�  باعرت��سه  �لتقدم  �عرت��س  له  من  كل  وعلى 

على �لأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
 تنفيذ رقم 2175 ل�صنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
�إىل �ملنفذ �سده / حت�سني �بر�هيم ح�سن  

ل�سالح �ملنفذ له / بنك �ل�ستثمار - �س م ع  
تعلن حمكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لثنني 

�ملو�فق 2021/8/30 ، وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمحكوم عليه  و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل : 
)2/28/�س(  رقم  قطعة  �سابقا  و�مل�سماة  عجمان  باإمارة   2 �ل�سناعية  عجمان  مبنطقة   )0535( رقم  قطعة  �لعقار 
مبنطقة �ل�سناعية 2 باإمارة عجمان �ل�سناعية 2 باإمارة عجمان بو�قع ح�سة من عقار ، ح�سة من ��سل 4 ح�س�س بن�سبة 
75% ب�سعر ��سا�سي مقد�ره )8،800،000.00( درهم )ثمانية مليون وثمامنائة �لف درهم( وذلك ويف �ليام �لتالية �إن 

http: www.emiratesauction.ae   : قت�سى �حلال وذلك على �ملوقع �لإلكرتوين للإمار�ت للمز�د�ت�
فعلى من يرغب بال�سر�ء �و �ل�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين للإمار�ت 

للمز�د�ت  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.
�أيام  بثلثة  للبيع  �ملحدد  �ملوعد  قبل  م�ستند�ت  من  يرره  مبا  �إياه  معزز�  باعرت��سه  �لتقدم  �عرت��س  له  من  كل  وعلى 

على �لأقل. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 

حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005253 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سيدلية �سحر - ذ م م - جمهول حمل �لإقامة :  �لعنو�ن �ل�سارقة �لقا�سمية 
0508523741   065728987 رقم  هاتف  �لر�سي  �لدور  �ملهاتا  �أبو طلحة  �سارع   28
بناء على طلب �ملدعية : م�ستودع �ل�سحة و�جلودة للدوية - قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �أعله 
تطالبكم ب��� :- �لز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره )21.817.36( )و�حد وع�سرون �لف 
وثمامنائة و�سبعة ع�سر درهما و�ستة وثلثون فل�س( - �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.  �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/8/25 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى 
حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 2( �سخ�سيا �و 
بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�سر  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�سرة  خلل مدة ل 

�عله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/8/19م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

 يف الإ�صتئناف رقم 966/2021/361 اإ�صتئناف اأمر اأداء 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�ستئناف �لتجارية �لثالثة رقم 87   

و�لر�سوم  �أد�ء  �أم��ر   2021/2960 رق��م  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  �إ�ستئناف   : �لدعوى  مو�سوع 
و�مل�ساريف و�لتعاب.  م�ستاأنف  : ماهيندر� بابولل بهن�سايل - عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع �ل�سعادة 
، �ب��ر�ج رجال �لعمال ، برج ��سبكت ، زون A ، �لطابق ، مكتب رقم ، مكاين : 25275 87343   
وميثله : موزة عبيد ربيع �خلظر   �ملطلوب �إعلنهما : 1- ��سوين ناريندر� لودها  2- دي تي �سي 
�ملذكورة  �لق�سية  بقيد  �مل�ستاأنف  بقيد  نبلغكم  ���س��ده     م�ستاأنف   : �سفته   - ���س(  م  د  )م  كوموديتي 
�أعله ل�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �أمر �لأد�ء �ملقيد من قبلكم وحددت لها جل�سه يوم �لثنني �ملو�فق 
2021/9/27 �ل�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف التنفيذ رقم 4837/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، كلي  جت��اري   2020/525 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 

)22409375.24 درهم( �سامل للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : بنك �ت�س ��س بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود - فرع دبي  

، �جلناح  �ل�ساد�س  5 �لطابق  �إعمار �سكوير مبنى رقم  ز�ي��د -  �ل�سيخ  �إم��ارة دبي - بردبي - �سارع  �لإم���ار�ت -  عنو�نه : 
�ل�سرقي - مكاين 2614688386 

�ملطلوب �إعلنه : يوني�سيف لخت�سا�س حماية �حلريق - �س ذ م م - �سفته : منفذ �سده   
م��و���س��وع �لإع�����لن : ق��د �أق����ام عليك��� �ل���دع���وى �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �أع����له و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 

�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   22409375.24
يوما من   15 �ملذكور خلل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف التنفيذ رقم 1169/2021/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/1184 مدين جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)20586.5 درهم( �سامل للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لتنفيذ : �سعيد �سامل حممد عزيز �لهنائي   - عنو�نه : �إمارة دبي - برج �ملنارة - �خلليج �لتجاري - �لطابق 30 ، 
مكتب رقم 3006 )خلف فندق جي دبليو ماريوت( )ماركيز( هاتف : 044334327   رقم مكاين 2466586507  

وميثله / �حمد ح�سن رم�سان �آل علي 
�ملطلوب �إعلنه : كي جي جي خلدمات �لتنظيف  - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع �لإعلن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 20586.5 
ر�سوم خلزمينة �ملحكمة.  درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  بالإ�سافة  �ىل مبلغ  

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 0 يوما من تاريخ 
ن�سر هذ� �لعلن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
 اعالن بالن�صر

 305/2021/1899  اإ�صتئناف جتاري  
مذكرة �إعلن بالن�سر )�إ�ستئناف(

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ىل �مل�ستاأنف �سدهما /1- ملتي كلرز للدعاية و�لعلن - �س ذ م م 

2- �سروتي فاي�ساخ - جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �مل�ستاأنف / م�سنع �ل�سقر لل�سناعات �لورقية )�س ذ م م( 

وميثله / جو�سلني �سبلي خري �هلل  - قد ��ستاأنف �لقر�ر / �حلكم �ل�سادر بالدعوى 
رقم 2020/4721 جتاري جزئي. وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/10/13 
�و من  يقت�سي ح�سوركم  وعليه  بعد  �لتقا�سي عن  بقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن حكم بالن�صر 
يف  الدعوى 1022/2021/16 جتاري جزئي  

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- خلدون حممد وليد طبو�س  - جمهول حمل �لإقامة 

بالز�م   2021/7/12 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
تاأخري  ي��وؤدي للمدعيني مبلغ 84٦349.٦7 درهم وغر�مة  بان  �ملدعي عليه 
بو�قع 5% �سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته �مل�سروفات 
و�ل����ف دره����م م��ق��اب��ل �ت��ع��اب �مل���ح���ام���اة.   ح��ك��م��ا مب��ث��اب��ة �حل�����س��وري قابل 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن 
�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 5641/2021/207 تنفيذ جتاري  

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سدهما/1-  �سيد عابد ع�سكري �سيد �أحمد ع�سكري

�لقامة حمل  جمهول   - ��سكاري  عابد  �سيد  2-�رم 
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ م�سرف �لإمار�ت �لإ�سلمي )م�ساهمة عامة(  

وميثله / جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سلمي  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  )908052.12( درهم �ىل طالب 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بالن�صر        
 2890/2021/16 جتاري جزئي  

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- فر�ز هامن عاطف حممد ر�ساد حممد  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : �ي�ساكا �سيدي  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ، مببلغ وقدره )90272 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ل�سد�د 
�ملو�فق 2021/8/29 �ل�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اإعالن بالن�صر للح�صور اأمام اخلربة

دبی جزئی-  م�صارف  جتارى  يف الدعوى رقم 164 ل�صنة 2021 
�ملدعى عليها : �أر�بتك للإن�ساء�ت �س .ذ.م.م )لي�س له عنو�ن معلوم(

نحيطكم علما �نه مت �نتد�بنا خبري ح�سابي يف �لدعوى �أعله و�ملرفوعة �سدكم و�أخر من )ئي �أي ��س �أم ين )�س.م.ح((
وعليه فانتم مكلفني �أو من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلرة �ملقرر عقده يوم �لثنني �ملو�فق 30/08/2021 
�لر�بط  ع��ر   Zoom برنامج  با�ستخد�م  بعد  ع��ن  �لجتماع  و�سيكون  )12:00م(  12:00ظهر�  �ل�ساعة  وذل��ك 

�لتايل: 
Abdulaziz Alawar Office is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic : Abdulaziz Alawar Office's Zoom Meeting
Time : Aug 12:00  2021  ،30 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/99466521921/1?pwd-U2NzTm5Gci9FaFR1L1NqczBuYjZVQT09
Meeting ID: 994  6652  1921
Passcode: LtiNf7

يرجي �حل�سور باملوعد وتقدمي �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى �أعله على �أن تكون �مل�ستند�ت مرتبة ومرتجمة 
للغة �لعربية و�إح�سار �لأ�سول للطلع عليها. علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان �خلرة �ستبا�سر �عمالها 

وفقا لل�سلحيات �ملخولة لها قانونا.  للتو��سل مع �خلبري : هاتف رقم )0504440344(
اخلبري احل�صابي / عبدالعزيز عبدالروؤوف العور
قيد حماكم دبي رقم 188

اإجتماع خربة 

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 207/2020/2274 تنفيذ جتاري  

�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سامر رباح م�سطفى �لعمري -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/عي�سى رنك بوى 

وميثله / عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �مل�سرب  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)139920( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بالن�صر 
 يف التنفيذ رقم 4230/2021/207 تنفيذ جتاري  

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  كري�ستينا�س كو�سالتن�سى دى دبليو �سي - ذ م م

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�أى �سارب دى دبليو �سى - �س ذ م م  

وميثله / مع�سومة �ل�سايغ - عدى تقى هادي �لقزوينى  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)21845843( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بالإ�سالة �لر�سوم و�مل�ساريف،  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بالن�صر        
 2922/2021/16 جتاري جزئي  

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �إم ئي للتطوير - �س ذ م م - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : بريكلي للخدمات �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �س ذ م م  
�مل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  ق��د 
)384.880 درهم( )ثلثمائة �أربعة وثمانون �لف وثمامنائة وثمانون درهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من 2017/12/22 وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2021/8/24 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  بعد  عن  �لتقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   8.30 �ل�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
ا�صتدعاء للح�صور اأمام املحكمة  

الق�صية التنفيذية رقم 48  ل�صنة 2021  ا�صكال ن�صرا 

�إىل �مل�ست�سكل �سده / �أي كابيتال 
�لعنو�ن : �ل�سارقة 

للح�سور  ��ستدعائكم  �لتنفيذ(  )د�ئرة  �ملحكمة  قررت 
عليكم  يقت�سي   2021/9/1 بتاريخ  �ملحددة  باجلل�سة 

تنفيذ �لقر�ر �أعله من تاريخ ت�سليمك �ل�ستدعاء
حرر يف 2021/8/18  

رئي�س ق�صم التنفيذ      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     
��سم �ل�سركة : �ضبرياتو�ض لال�ضتثمار يف امل�ضروعات التجارية - �ض ذ م  

رقم �لرخ�سة : 789310  �لعنو�ن : مكتب رقم 43 -44 ملك بلدية دبي - بردبي 
�لقيد بال�سجل  �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حم��دودة رقم  �ل�سكل  �لفهيدي -   -
�لتجاري : 1302379 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي بانهاب�سدد �لغاء 
�لرتخي�س �خلا�س بال�سركة �لو�ردة �عله وذلك مبوجب �لجر�ء�ت و�لنظم 
�لتنمية  د�ئ��رة  �ىل  �لتقدم  �ع��رت����س  �ي  لديه  .وعلى من  �ل��د�ئ��رة  �ملتبعة يف 

�لقت�سادية بدبي من خلل �لريد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �لعلن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
 اإخطار عديل - برقم املحرر 2021/0013285

�ملخط�ر : ممدوح حممد فتحى م�سطفى غر�ب – �جلن�سية: م�سر  و�أحمل هوية �إمار�تية رقم )784196313691592( ب�سفتي وكيل 
عن �ل�سيخة هدى عبد�لعزيز حممد مبوجب وكالة م�سدقة من �لكاتب �لعدل برقم 197690/1/2018 بتاريخ 2018/09/18 

- �لعنو�ن : �ل�سارقة - �ملجاز - �سارع �لكورني�س - بناية عبد�لعزيز �ملاجد - هاتف رقم : 0503607082/0505880027
�ملخطر �إليه : عبد�لرز�ق خمي�س خلفان خمي�س �لكتبي - �جلن�سية: �لمار�ت

�لعن�و�ن : �ل�سارقة - �لرمقية  - هاتف رقم : 0506363677/0507875755
مو�سوع �لإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )142.500( درهم ،

�لوق�ائ�ع : حيث �ن �ملخطر �ليه قد حرر� عدد 3 �سيك بقيمة �جمالية و قدرها 142،500 مقابل معاملت بني �لطرفني.
وبيانات �ل�سيك كالتي :

بقيمة )47500( درهم وتاريخ ��ستحقاق 2018/02/05 و�مل�سحوب على م�سرف �لمار�ت �ل�سلمي  )000280( رقم  �سيك   .1
2. �سيك رقم )000282( بقيمة )47500( درهم وتاريخ ��ستحقاق 2018/08/05 و�مل�سحوب على م�سرف �لمار�ت �ل�سلمي 
بقيمة )47500( درهم وتاريخ ��ستحقاق 2018/05/05 و�مل�سحوب على م�سرف �لمار�ت �ل�سلمي  )000281( رقم  �سيك   .3

طالب �ملخطر �ملخطر �ليهم مر�ر� وتكر�ر� وب�سورة ودية ب�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته ولكن دون جدوى. وحيث �ن �ملخطر �ليه ميتنع عن 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته دون مرر بالرغم من �ملطالبة �لودية �ملتكررة مما ��سر باملخطر 

تاريخ  �ي��ام من  �ق�ساه )5(  وذل��ك يف موعد  للمخطر  و�مل�ستحق  �ملرت�سد بذمته  �ملبلغ  �سد�د  �ليهم ب�سرورة  �ملخطر  �ملخطر يخطر  �ن 
تبلغكم هذ� �لإخطار و�ل �سوف ي�س�طر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ �مل�ستحق له مع �لفائدة و�لتعوي�س 
�لقانونية  �لث��ار  به ونفاذ� ملفعولة ول�سريان كافة  ، فاملخطر يخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء  . لذلك  باقي �حلقوق  مع حفظ 

�ملرتتبة عليه يف مو�جهتكم
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

اإعالن بالن�صر يف جريدتني ر�صميتني
يف الق�صية التنفيذية رقم 2020/121 اإيجارات

�سكنية  �أر���س  عن  عبارة   ، عقار  بيع  عن  �لتنفيذ  د�ئ��رة  �لإبتد�ئية  �خليمة  ر�أ���س  حمكمة  تعلن 
رقم  �مل�ساحة(  60% من  بالبناء علي  )ي�سمح  �سياحية خالية م�ساحتها  25،509 قدم مربع 
�لأر�س MRA37 ، وثيقة رقم 7458/2015، رقم ت�ساعي 602035142، رقم �ملخطط 
مدهور  و  �سينجهال  كومار  بر�ديب  عليهم/  ملحكوم  ملكيتها   و�لعائدة   ،2015/44636
بر�ديب كومار �سينجهال - بتاريخ 2021/8/25 و ب�سعر ��سا�سي وقدره 6،377،000 درهم، 
�ل�ساد�سة م�ساء. فعلى من يرغب  �ل�ساعة  �لإم��ار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام  عن طريق �سركة  
www. للمز�د�ت  �لم��ار�ت  ل�سركة  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  �لدخول  �لط��لع  �أو  بال�سرت�ك 
�أثناء  �لتنفيذ  د�ئ��رة  مر�جعة  عليه  بالعرت��س  يرغب  ومن   ،emiratesauction.ae

�لدو�م �لر�سمي وحتى جل�سة �ملر�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �صعيد ال�صحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6921(

�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري )بنك �لحتاد �لوطني �سابقاً ( �س م ع
عنو�نه :- �مارة دبي ، �سارع �ملنامه - منطقه دبي للتعهيد بنايه رقم 1 بنايه بنك �بو ظبي 
�لتجاري - �لطابق �لثاين- هاتف رقم  042959506  بوكالة �ملحامي / عبد �هلل حمد 
عمر�ن �ل�سام�سي و�ملخول عنه بالتوقيع / طه هديوه ر�غب �لعا�سي مبوجب �لوكالة رقم 

 2020/1/191564
�ملنذر �ليه : حممد حممد علي �حمد حممد - �إمار�تي �جلن�سية

�ملو�سوع �إعلن بالن�سر �إنذ�ر عديل
ينذر �ملنذر/�ملنذر �إليه ب�سد�د مبلغ )2،012،317،42 ( درهم وذلك خلل مدة �أق�ساها 
�ملنذر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت  �لإن��ذ�ر، و�إل �سوف ي�سطر  ��ستلمه  �أيام من تاريخ  خم�سة 
�لقانونية �لتي حتفظ له حق�ه مب�ا فيه�ا �إقام�ة �ل�دعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �أمر �لأد�ء 
وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  حتميله  مع  �لقانونية  �لفو�ئد  �إيل  بالإ�سافة  باملبلغ  للمطالبة 

�لتقا�سي و�أتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
انذار قانوين بالن�صر
رقم )6923/2021(

�ملن�ذرة : �يه جي ئي �ستيل 
�ملنذر �إليه : غ�سان �سامي عربيد - �أمريكي �جلن�سية 

)جمهويل حمل �لإقامة(
مبلغ  ب�سد�د  مبوجبه  �ل��وف��اء  ب�سرورة  وتكلفه  �إليه  �ملنذر   - �ملنذر  ينذر  �لإن���ذ�ر  ه��ذ�  مبوجب 
�إمار�تيا  �إمار�تيا )مائة وت�سعون �لف وثلمائة وثمانية و�ستون درهما  190368.22 درهم 
و�ثنان وع�سرون فل�سا( للمنذر يف موعد �ق�ساه خم�سة )5( �أيام من تاريخ �لإعلن خلفا لذلك 
، تتقدم �ملنذرة �ىل �لق�ساء لتخاذ جميع �لإج��ر��ت �لقانونية �للزمة �سدكم و�لز�مكم بدفع 
�ملبلغ �ملذكور بالكامل )مبا يف ذلك فائدة �لتاأخري �لقانوين بن�سبة 12% �سنويا بدء� من تاريخ 
�ملطالبة �لقانونية وحتى �لت�سوية �لكاملة( بالإ�سافة �ىل �لتعوي�س �ملنا�سب عن �ل�سرر �ملعنوي 
دفرع  وكذلك  �ل�ستحقاق  تاريخ  �ملبلغ يف  هذ�  �سد�دكم  ب�سبب عدم  باملنذرة  �ل��ذي حلق  و�مل��ادي 

�لر�سوم و�لنفقات �لق�سائية )مبا يف ذلك �تعاب �ملحاماة(
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/6907(
�ملنذرة/ �سركة �لد�نوب ملو�د �لبناء ذ م م فرع دبي 

�ملنذر �إليه / �سوبا للهند�سة و�ملقاولت - �س ذ م م م 
طلب �علن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/118441

درهم   79،938،88 وق���دره  ���س��د�د مبلغ  ب�سرعة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر   / �مل��ن��ذرة  تنذر 
وثمانون  وثمانية  درهما  وثلثون  وثمانية  وت�سعمائة  �لفا  و�سبعون  )ت�سعة 
و�إل  �لإن���ذ�ر،  لهذ�  ��ستلمكم  تاريخ  من  �أي��ام  خم�سة  �أق�ساه  موعد  يف  فل�سا( 
فاإننا �سن�سطر �آ�سفني للجوء �إىل �لق�ساء للمطالبة باإلز�مكم ب�سد�د �ملرت�سد 
بذمتكم و�لفائدة �لقانونية عنه منذ تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام، مع 

حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6791(

�ملنذر : نور �ملدينة للقم�سة ذ م م
�ملنذر �ليه : �ملدن للخياطة )ذ.م.م(

�ملو�سوع
ينذر �ملنذرة - �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتها و�لبالغ قدره 
111٦90 درهم يف مدة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ ت�سلمكم هذ� �لنذ�ر و�ل 
فاننا �سوف ن�سطر ��سفني لتخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية �للزمة �سدكم 
جميع  عن  �لكامل  بالتعوي�س  و�ملطالبة  و�ملدنية  �جلنائية  �لدعوى  رف��ع  مع 

�ل�سر�ر �لتي ترتب على ذلك �لتاخري.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/6910(
�ملنذرة/ د�نوب لتجارة مو�د �لبناء �س ذ م م 

�ملنذر �إليهم 1/ روبن برو�سبري �حللو  2-جال للأ�سقف �مل�ستعارة و�لقو�طع ذ م م 
طلب �علن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/156088

تنذر �ملنذرة / �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره 127،246،08 درهم )مائة و�سبعة 
وع�سرون �لف ومائتني و�ستة و�ربعون وثمانية فل�س( يف موعد �أق�ساه خم�سة �أيام من 
تاريخ ��ستلمكم لهذ� �لإنذ�ر، و�إل فاإننا �سن�سطر �آ�سفني للجوء �إىل �لق�ساء للمطالبة 
باإلز�مكم ب�سد�د �ملرت�سد بذمتكم و�لفائدة �لقانونية عنه منذ تاريخ �ل�ستحقاق وحتى 

�ل�سد�د �لتام، مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
اإعالن بالن�صر

رقم )6917/2021(
�ملنذر : �سونيل �ي�سو�ر بارماين

 ،102 �لعنو�ن : �لم��ار�ت ، �م��ارة دبي ، �سارع �سيخ ز�يد ، �سارع �ملر�بع ، بناية قرقا�س ، مثلث رقم  
�لدور �لول 

�سد / �ملنذر�ليه �لول : جمموعة بنيان �لدولية لل�ستثمار �لقاب�سة م�ساهمه خا�سة
�ملنذر�ليه �لثاين : حممد �سبحي �حمد عطاطره

�لعنو�ن �لمار�ت ، �مارة دبي ، �سارع �ل�سيخ ز�يد ، فندق روز ريحان باي روتانا ، �لطابق  �خلام�س
�ملو�سوع 

تعلن �ملنذر، �ملنذر�ليهما بتكلفتهما بالوفاء ب�سد�د مبلغ )30،000( ثلثون �لف درهم �مار�تي قيمة 
�ل�سيكات �ملرجتعة ، و ذلك خلل مدة ) 5 ( �يام ) خم�سة �يام ( و �ل �سوف ي�سطر �ملنذر ��سفا لتخاذ 
�ملنذر �ليهما  %12، ومطالبة  كافة �جر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ و فو�ئده �لقانونية بو�قع 

بكافة �لر�سوم و م�ساريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/6908(
�ملنذرة/ د�نوب ملو�د �لبناء �س م ح

�ملنذر �إليه / ن�سري �أحمد غلم حبيب  - باك�ستاين �جلن�سية
طلب �علن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/49193

70000،00 درهم  وق���دره  ���س��د�د مبلغ  ب�سرعة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر   / �مل��ن��ذرة  ت��ن��ذر 
�أي��ام من تاريخ ��ستلمكم لهذ�  �أق�ساه خم�سة  �أل��ف دره��م( يف موعد  )�سبعون 
باإلز�مكم  للمطالبة  �لق�ساء  �إىل  للجوء  �آ�سفني  �سن�سطر  فاإننا  و�إل  �لإن���ذ�ر، 
ب�سد�د �ملرت�سد بذمتكم و�لفائدة �لقانونية عنه منذ تاريخ �ل�ستحقاق وحتى 

�ل�سد�د �لتام، مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/6909(
�ملنذرة/ �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء �س ذ م م 

�ملنذر �إليه / حممد �سلح �لدين حممد منري �لدين - بنغلدي�س �جلن�سية
طلب �علن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/49614

)مائة  دره��م   179،545 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر   / �مل��ن��ذرة  تنذر 
وت�سعة و�سبعون �لف وخم�سمائة وخم�سة و�ربعون درهما( يف موعد �أق�ساه خم�سة 
�إىل  للجوء  �آ�سفني  �سن�سطر  فاإننا  و�إل  �لإن���ذ�ر،  لهذ�  ��ستلمكم  تاريخ  من  �أي��ام 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  بذمتكم  �ملرت�سد  ب�سد�د  باإلز�مكم  للمطالبة  �لق�ساء 
�لر�سوم  كافة  حتميلكم  مع  �لتام،  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  منذ   %9

و�مل�ساريف �لناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
انذار قانوين بالن�صر
رقم )6924/2021(

�ملن�ذر : �أحمد عبد �لرحيم �أحمد �لعطار - �إمار�تي �جلن�سية
�ملنذر �إليهما : 1 - برويف خلدمات �لتنظيف �س.ذ.م.م 

�يكاتريينا فومينا - رو�سية �جلن�سية
)جمهويل حمل �لإقامة(

مبوجب هذ� �لإنذ�ر ينذر �ملنذر - �ملنذر �إليهما ويكلفهما ب�سرورة �لوفاء باملبلغ �ملرتتب بذمتكم 
و�لبالغ )49،562،50 ت�سعة و�أربعون �ألف وخم�سمائة و�ثنان و�ستون درهماً وخم�سون فل�سا( 
وذلك خلل موعد �أق�ساه خم�سة �أيام من تاريخ هذ� �لإعلن ، و�إل �سن�سطر �آ�سفني �ىل �تخاذ 
كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم ومطالبتكم ق�سائياً و�إ�سد�ر �أمر �أد�ء بالز�مكم ب�سد�د كامل 
�لقانونية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  %9 من  بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ملبلغ �ملرت�سد بذمتكم مع 
�ل�سد�د �لتام، وكذلك �ملطالبة بالتعوي�س عن كافة �لأ�سر�ر �ملادية و�ملعنوية جر�ء تقاع�سكم عن 

�ل�سد�د يف �ملو�عيد �ملقررة ف�سًل عن �لر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية و�أتعاب �ملحاماة..
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/6906(
�ملنذرة/ د�نوب لتجارة مو�د �لبناء �س ذ م م 

�ملنذر �إليه / مالت للتقنيات - �س ذ م م 
طلب �علن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/166464

تنذر �ملنذرة / �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره 58،239،11 درهم )خم�سة 
�أق�ساه  وثمانون �لف ومائتان وت�سعة وثلثون درهم و�حد ع�سر فل�س( يف موعد 
خم�سة �أيام من تاريخ ��ستلمكم لهذ� �لإن��ذ�ر، و�إل فاإننا �سن�سطر �آ�سفني للجوء 
�إىل �لق�ساء للمطالبة باإلز�مكم ب�سد�د �ملرت�سد بذمتكم و�لفائدة �لقانونية عنه 
منذ تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام، مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف 

�لناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5602/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لتنفيذ :  

طالب �لإعلن : جري�ب لنظمه �لطاقة �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:عبد�حلميد عبد�مللك م�سطفى �أهلي - �سفته بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعلنهما : 1- �م �يه ئي للعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 2- �سيبو �سودهار�ن 
�سودهار�ن - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )2120٦7.5٦( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �سامل للر�سوم 
و�مل�ساريف ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6914(

�ملنذرة : �أربي هايجني هوم �أريبيا م م ح
�ملنذر �إليها : �ون لين �لكمبيوتر للتكنولوجيا )�س.ذ.م.م( - )جمهول حمل �لإقامة(

1. ملا كانت �ملنذرة على علم باأن�سطة �ل�ستري�د و�لبيع غري �لقانونية �لتي متار�سها �ملنذر �ليها يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مبا فيها �لأن�سطة 
على من�سة �أمازون �لإمار�ت �خلا�سة ببيع �أقر��س ماكنات غ�سل �ل�سحون ماركة Finish ذ�ت �لتغليف باللغة �لرتكية )“�ملنتج”(، وي�سار �إىل 

عمليات �لبيع فيما يلي بعبارة “�لبيع غري �لقانوين”
2. وملا كانت �ملنذرة قد حاولت �ر�سال �إنذ�ر بو��سطة كاتب �لعدل لكم بتاريخ 2 مايو 2021 للتوقف فور� عن �لبيع غري �لقانوين لأقر��س ماكنات 

غ�سل �ل�سحون ماركة Finish ولكن مل يتمكن ممثل كاتب �لعدل من �بلغكم �لإنذ�ر.
فو�ست �ملنذرة من �أجل توجيه �لنذ�ر عن طريق ن�سره يف �ل�سحيفة. قد  دبي  حمكمة  كانت  وملا   .3

�إنذ�ر نهائي تطالب به �ملنذرة �ملنذر �ليها �لتوقف فور� عن ممار�سة هذ� �لبيع غري �لقانوين و�لتوقف عن بيع  4. لذلك، يعتر هذ� �لنذ�ر مبثابة 
�أي من منتجات �ملنذرة، يف غ�سون مدة ل تتجاوز خم�سة )5( �أيام من تاريخه؛ و�إل �ستقوم �ملنذرة مبا يلي:

�أ. �إبلغ وز�رة �لقت�ساد و�سلطات �جلمارك بانتهاك حقوق وكالة �ملوزع؛
ب. وتقدمي �سكوى لد�ئرة حماية �مل�ستهلك ب�ساأن عدم �متثال �ملنتج ملتطلبات قو�عد حماية �مل�ستهلك؛

ت. وتقدمي �سكوى لبلدية دبي ب�ساأن عدم ت�سجيل �ملنتج؛
ث. ورفع ق�سية �أمام حماكم دبي للمطالبة بالتعوي�س عن فو�ت �لربح.

حتتفظ �ملنذرة بحقها يف �تخاذ �أي �إجر�ء�ت قانونية ورفع �سكاوى �أخرى �سدكم بدون �أي �إخطار �إ�سايف.  ميكن للمنذر �سدها �لتو��سل مع �ملنذرة 
على �لعنو�ن �لتايل: مكتب دي �ل �يه بيري ميدل �ي�ست �ل �ل بي، وعنو�نه و�سط مدينة دبي - �عمار �سكوير، برج �ستاندرد �سارترد - للطابق 9 - 

andre.saade@dlapiper.com  سندوق بريد : 121662 - دبي - هاتف : 4386325-04 �ملدير �لقانوين �ندره �سعادة�

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/6913(

�ملنذرة : �أربي هايجني هوم �أريبيا م م ح
�ملنذر �إليها : �ل�سلة لتجارة �ل�سلع باجلملة - ذ م م - )جمهول حمل �لإقامة(

1. ملا كانت �ملنذرة على علم باأن�سطة �ل�ستري�د و�لبيع غري �لقانونية �لتي متار�سها �ملنذر �ليها يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مبا فيها �لأن�سطة 
على من�سة �أمازون �لإمار�ت �خلا�سة ببيع �أقر��س ماكنات غ�سل �ل�سحون ماركة Finish ذ�ت �لتغليف باللغة �لرتكية )“�ملنتج”(، وي�سار �إىل 

عمليات �لبيع فيما يلي بعبارة “�لبيع غري �لقانوين”
2. وملا كانت �ملنذرة قد حاولت �ر�سال �إنذ�ر بو��سطة كاتب �لعدل لكم بتاريخ 2 مايو 2021 للتوقف فور� عن �لبيع غري �لقانوين لأقر��س ماكنات 

غ�سل �ل�سحون ماركة Finish ولكن مل يتمكن ممثل كاتب �لعدل من �بلغكم �لإنذ�ر.
فو�ست �ملنذرة من �أجل توجيه �لنذ�ر عن طريق ن�سره يف �ل�سحيفة. قد  دبي  حمكمة  كانت  وملا   .3

�إنذ�ر نهائي تطالب به �ملنذرة �ملنذر �ليها �لتوقف فور� عن ممار�سة هذ� �لبيع غري �لقانوين و�لتوقف عن بيع  4. لذلك، يعتر هذ� �لنذ�ر مبثابة 
�أي من منتجات �ملنذرة، يف غ�سون مدة ل تتجاوز خم�سة )5( �أيام من تاريخه؛ و�إل �ستقوم �ملنذرة مبا يلي:

�أ. �إبلغ وز�رة �لقت�ساد و�سلطات �جلمارك بانتهاك حقوق وكالة �ملوزع؛
ب. وتقدمي �سكوى لد�ئرة حماية �مل�ستهلك ب�ساأن عدم �متثال �ملنتج ملتطلبات قو�عد حماية �مل�ستهلك؛

ت. وتقدمي �سكوى لبلدية دبي ب�ساأن عدم ت�سجيل �ملنتج؛
ث. ورفع ق�سية �أمام حماكم دبي للمطالبة بالتعوي�س عن فو�ت �لربح.

حتتفظ �ملنذرة بحقها يف �تخاذ �أي �إجر�ء�ت قانونية ورفع �سكاوى �أخرى �سدكم بدون �أي �إخطار �إ�سايف.  ميكن للمنذر �سدها �لتو��سل مع �ملنذرة 
على �لعنو�ن �لتايل: مكتب دي �ل �يه بيري ميدل �ي�ست �ل �ل بي، وعنو�نه و�سط مدينة دبي - �عمار �سكوير، برج �ستاندرد �سارترد - للطابق 9 - 

andre.saade@dlapiper.com  سندوق بريد : 121662 - دبي - هاتف : 4386325-04 �ملدير �لقانوين �ندره �سعادة�

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )6789/2021(

�ملنذرة : موؤ�س�سة فخر�لدين للعقار�ت )موؤ�س�سة فردية (
�ملنذر �إليها : فلفور�س للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

تخطر �ملنذره �ملنذر �ليها بوجوب �لوفاء مبقابل �لقيمة �ليجاريه �مل�ستحقة عليها وما ي�ستجد 
من هذ� �ملقابل حتى تاريخ �لخلء �لفعلي وكافة �لغر�مات �ملتفق عليها بالعقد. وذلك خلل 
دبي  ومياه  ذمة من هيئة كهرباء  ب��ر�ءه  و�ح�سار  �لن��ذ�ر  بهذ�  �لن�سر  تاريخ  يوما من  ثلثون 
و�سد�د كافه �ل�سر�ئب و�لر�سوم �لأخرى تكون م�ستحقه على �لعني وحتى تاريخ �لخلء �لفعلي 
مع �سروره �خلء �لعني �ملوؤجرة �ملو�سحة تف�سيلتها ب�سدر هذ� �لنذ�ر وت�سليمها �ىل �ملنذره 
خاليه من �ل�سو�غل و�ل�سخا�س وذلك باحلاله �جليده �لتي كانت عليها وقت �لتعاقد و�ل�ستلم 
�ملنذره �ىل �قامة دع��وى للخلء  وذل��ك م��دة ه��ذ� �لن��ذ�ر )ثلثون يوما( و�ل �سوف ت�سطر 
و�ملطالبة بامل�ستحقات �ملالية طبقا للقانون مع حتملكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومع حفظ كافة 

حقوق �ملنذرة �حلالية و�مل�ستقبليه قبل �ملنذر �إليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
انذار عديل بالن�صر

رقم الإنذار )6893/2021(
�ملنذر/ م�ساعد عبد�هلل يو�سف عبد�هلل �لعبد �لهادي - �جلن�سية �لكويت

�ملنذر �لية �لول/ حممدظاهر حمبوب �سفته �مل�ستاأجر - �جلن�سية �لفلبني
�ملنذر �لية �لثاين/ حممد ظاهر للتجارة )���س.ذ.م.م( ب�سفتها حمررة �ل�سيكات حتمل رخ�سة جتارية رقم 

)563208(
يتوجه �ملنذر بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليهما لإنذ�ره بالآتي:-

تاريخ  م��ن  �ل��ف��رتة  ع��ن  �لإي��ج��ار  ب��دل  �لتي متثل قيمة  14،373 دره��م  وق����دره/=  ب�سد�د مبلغ  ب�����س��رورة 
2021/4/8 وحتي تاريخ 07/0٦/2021 مف�سله علي �لنحو �لتايل )مبلغ وقدره/= 14،335 درهم قيمة 
�خليمة  ر�أ���س  بنك  على  �مل�سحوبة   08/05/2021 بتاريخ  �لدفع  �مل�ستحق   000024 رقم  �ملرجتعة  �ل�سيك 
�لوطني �لذي �رتدت من �لبنك �مل�سحوب عليه دون �سرف �لذي ميثل قيمة بدل �لإيجار عن �لفرتة من 
تاريخ 2021/4/8 + مبلغ وقدره/= 38 درهم( وذلك خلل خم�سة �إيام من تاريخ ��ستلمكم هذ� �لإخطار 
و�إل �سوف نلجاأ �إيل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة ببدل �لإيجار عن 

فرتة �سغل �ملاأجور و �سد�د �ملرت�سدة يف ذمتكم و �لر�سوم و �مل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22   
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/6907(
�ملنذرة/ يو �أي جي لتجارة و�إ�سلح �مل�سخات و�ملكائن �س.ذ.م.م
�ملنذر �إليه / فا�ست �سوليو�سونز للمقاولت و�لهند�سة �س.ذ.م.م

طلب �علن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/132329
لذ� تنذر �ملنذره �ملنذر �إلية �لول و�ملنذر �إليها �لثالة مببلغ 29،849،15 “ت�سعه وع�سرون �ألف 

وثمامنائة وت�سعه و�ربعون �ألف وخم�سة ع�سر فل�سا" قيمة �ل�سيك رقم 000414
و�إثنني  »مائة   192،803،20 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  جميعاً  �إليهم  �ملنذر  �ملنذره  وتنذر 
تاريخ  �أي��ام من  �أق�ساه خم�سة  يف موعد  فل�ساً  درهم وع�سرون  وثمامنائة وثلثة  �ألف  وت�سعون 
باإلز�مكم  للمطالبة  �لق�ساء  �إىل  للجوء  �أ�سفني  �سن�سطر  فاإننا  و�إل  �لإن���ذ�ر،  لهذ�  ��ستلمكم 
�ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  9% منذ  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملرت�سد بذمتكم  ب�سد�د 

�لتام، مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

اعالن بالن�صر يف جريدتني ر�صميتني
يف الق�صية التنفيذية رقم 2020/117 اإيجارات 

�أر�س  عن  عبارة   ، عقار  بيع  عن  �لتنفيذ  د�ئ��رة   - �لبتد�ئية  �خليمة  ر�أ���س  حمكمة  تعلن 
60% من  علي  بالبناء  )ي�سمح  مربع  ق��دم   29،907 م�ساحتها  خالية  �سياحية  �سكنية 
�ملخطط  رق��م   ،602035161 ت�ساعى  رق��م   7430/2015 رق��م  وثيقة  �مل�ساحة(، 
للمحكوم عليهم بر�ديب كومار �سينجهال و مدهور  ملكيتها  و�لعائدة   ،2015/44653
بر�ديب كومار �سينجهال - بتاريخ 2021/8/25 و ب�سعر ��سا�سي و قدره 7،477،000 
درهم ، عن طريق �سركة �لمار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام �ل�ساعة �ل�ساد�سة م�ساء. فعلى من 
�أو �لطلع �لدخول على �ملوقع �لإلكرتوين ل�سركة �لمار�ت للمز�د�ت  يرغب بال�سرت�ك 
د�ئرة  مر�جعة  عليه  بالعرت��س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae

�لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�سمي وحتى جل�سة �ملر�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �صعيد ال�صحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

اعالن بالن�صر يف جريدتني ر�صميتني  
يف الق�صية التنفيذية رقم 2021/34 اإيجارات 

تعلن حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع عقار ، عبارة عن �أر�س 
�سكنية �سياحية خالية م�ساحتها 27،148 قدم مربع )ي�سمح بالبناء علي 60% من 
�ملخطط  رقم   ،602035130 ت�ساعى  رقم  �مل�ساحة(، وثيقة رقم 7354/2015، 
ليميتد  ماجنيمنت  �إك�سيم  عليه/  للمحكوم  ملكيتها  و�لعائدة   ،2015/44626
، عن طريق  6،787،000 درهم  ��سا�سي و قدره  2021/8/25 و ب�سعر  - بتاريخ 
يرغب  من  فعلى  م�ساء.   �ل�ساد�سة  �ل�ساعة  مت��ام  يف  وذل��ك  للمز�د�ت  �لم���ار�ت  �سركة 
للمز�د�ت  �لم���ار�ت  ل�سركة  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  على  �ل��دخ��ول  �أو�لط���لع  بال�سرت�ك 
www.emiratesauction.ae، ومن يرغب بالعرت��س عليه مر�جعة د�ئرة 

�لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�سمي وحتى جل�سة �ملر�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �صعيد ال�صحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

اعالن بالن�صر يف جريدتني ر�صميتني  
يف الق�صية التنفيذية رقم 2021/150 اإيجارات 

�أر�س  تعلن حمكمة ر�أ���س �خليمة �لبتد�ئية - د�ئ��رة �لتنفيذ عن بيع عقار ، عبارة عن 
 %60 علي  بالبناء  )ي�سمح  مربع  ق��دم   32،939 م�ساحتها  خالية  �سياحية  �سكنية 
ت�ساعى  رق��م   7432/2015 رق��م  وثيقة   ،  MRA50  : �لأر����س  رق��م  �مل�ساحة(  من 
للمحكوم  ملكيتها  و�ل��ع��ائ��دة   ،2015/44627 �مل��خ��ط��ط  رق���م   ،602035131
قدره  و  ��سا�سي  ب�سعر  و   2021/8/25 بتاريخ   - ليميتد  ماجنيمنت  �إك�سيم  عليه/ 
8،235،00 درهم ، عن طريق �سركة �لمار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام �ل�ساعة �ل�ساد�سة 
م�ساء. فعلى من يرغب بال�سرت�ك �أو �لطلع �لدخول على �ملوقع �لإلكرتوين ل�سركة 
بالعرت��س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لم��ار�ت 

عليه مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�سمي وحتى جل�سة �ملر�د �ملذكورة.
ماأمور التنفيذ / �صعيد ال�صحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1522/2021/11 مدين جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �إد�رة �لدعوى �ل�ساد�سه رقم 405

مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل باأن يوؤديا للمدعي مبلغ )550.362.57( درهم خم�سمائة وخم�سون �لفا وثلثمائة 
و�ثنان و�ستون درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا - و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة �حلا�سل يف 2020/5/11 وحتى �ل�سد�د �لتام 2- �لز�م 
�ملدعي عليهم بالر�سوم و�مل�سروفات و�لتعاب  �ملدعي:�مل�ست�سفى �لمريكي - دبي �س.ذ.م.م - عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - عود ميثا - بجانب مدر�سة 
3009592077 - هاتف:050505522502 -  �أ - مكاين   15 319 - �سارع  جيم�س وين�س�سرت - مقابل فندق �ملوفمبيك - منطقة رقم 

�مييل:aalkarmy@yahoo.com - فاك�س:043360068 
�ملطلوب �إعلنهم : 1- �حمد �مني �بر�هيم ح�سن �ملري �سفته : �خل�سم �ملدخل  2- مرو�ن �مني �بر�هيم ح�سن �ملري - �سفته : �خل�سم �ملدخل

�ملدخل �خل�سم   : �سفته   - �ملري  ح�سن  �بر�هيم  �مني  في�سل   -4 �ملدخل  �خل�سم   : �سفته   - �ملري  ح�سن  �بر�هيم  �مني  طالب   -3
�ملدخل �خل�سم   : �سفته   - �ملري  ح�سن  �بر�هيم  �مني  خالد   -6 �ملدخل  �خل�سم   : �سفته   - �ملري  ح�سن  �بر�هيم  �مني  طارق   -5

�ملدخل �خل�سم   : �سفته   - �ملري   ح�سن  �بر�هيم  �مني  8-عادل  عليه   مدعي  �سفته   - �ملري  حممد  ح�سن  �بر�هيم  �مني   -7
�ملدخل �خل�سم   : �سفته   - �ملري  ح�سن  �بر�هيم  �مني  �بر�هيم   -10 �ملدخل  �خل�سم   : �سفته   - �ملري  ح�سن  �بر�هيم  �مني  زينب   -9

بالق�سية  �سفته    - �ملري   �بر�هيم ح�سن  �مني  عبد�هلل   -12 �ملدخل  : �خل�سم  �سفته   - قا�سر   - �ملري  �بر�هيم ح�سن  �مني  عبد�لرحمن   -11
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��اأن  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  �ل��ز�م  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    : �لإع���لن  �ملدخل مو�سوع  : �خل�سم 
)550.362.57( درهم خم�سمائة وخم�سون �لفا وثلثمائة و�ثنان و�ستون درهما و�سبعة وخم�سون فل�سا - و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ 
�ملطالبة �حلا�سل يف 2020/5/11 وحتى �ل�سد�د �لتام 2- �لز�م �ملدعي عليهم بالر�سوم و�مل�سروفات و�لتعاب. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  
�ملو�فق  2021/8/25  �ل�ساعة 09.00 �س يف مكتب �د�رة �لدعوى �لبتد�ئية �ل�ساد�سة، لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 
مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  ال�صتئناف رقم:1419/2021/300 ا�صتئناف مدين 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �ملدنيه �لثالثه رقم 83

مو�سوع �ل�ستئناف : ��ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 10٦8/2021 و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�لتعاب 

�مل�ستاأنف:جلدي�س جوي بيلباو
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �أبوظبي - و�سط �ملدينة - �لعني - �سارع خليفه بن ز�يد - مبنى �ساحي 

�حلمريي - �سقة 3 - وميثله:�سليمان �سالح علي �سامل �ل�سبلي 
�ملطلوب �إعلنه :  1- �يجور غي�سوري  -  �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده

مو�سوع �لإعلن :  قد �أ�ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:2021/10٦8 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم �لثلثاء  �ملو�فق  2021/8/24  �ل�ساعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�سي عن بعد، وعليه 

يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6059/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �خلام�سة رقم 187
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/2338 �مر �د�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )37080( درهم �سامل للر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.
طالب �لتنفيذ : غويو زهاجن لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م وميثلها �ملدير جويو زهاجن

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لقرهود - ديره - دبي - �سارع مر�ك�س - مبنى جمعية دبي للتعري 
و�ل�سكان �خلي - �سقة 3 - جو�ر حمكمة �لحو�ل �ل�سخ�سية دبي 

�ملطلوب �إعلنه : 1- ح�سن �حمد �لكود - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
مو�سوع �لإعلن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  ، وعليه  �ملحكمة  �أو خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )37080( درهم �ىل طالب  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بالن�صر
           يف  الإ�صتئناف رقم 22/2021/387 ا�صتئناف تظلم جتاري 

مو�سوع �لإ�ستئناف:��ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم يف �لتظلم �لتجاري 
رقم 201 ل�سنة 2020 و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب

طالب �لإعلن:�يلفى �د�م - �سفته بالق�سية:م�ستاأنف
���س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية :  �إعلنه : 1- باور �ند فولتاج للمقاولت  �ملطلوب 

م�ستاأنف �سده - جمهول حمل �لإقامة
مو�سوع �لإعلن : 

 وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/9/1  �ل�ساعة 17.30 م�ساء� بقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  �لتقا�سي 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13320 بتاريخ 2021/8/22 

اعالن بالن�صر        
 106/2021/26 عقاري كلي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- ��سيت�س بل�س للعقار�ت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�سركة تطوير جممع دبي لل�ستثمار ذ.م.م
وميثله : حمد عي�سى حممد �لعي�سى 

وت�سليمه  �ملاأجور  و�خ��لء  �ليجار  �تفاقية  بف�سخ  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد 
درهم   )1.975.774.55( ق���دره  �ج��م��ايل  مبلغ  و���س��د�د  و�لل��ت��ز�م��ات  �ل�سو�غل  ك��اف��ة  م��ن  خاليا 
و�لر�سوم  �ل��ت��ام  �ل�����س��د�د  وح��ت��ى  �ل�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  عنه  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة 

و�مل�ساريف و�لتعاب 
وحددت لها جل�سة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2021/9/7 �ل�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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���س��در ع��ن م��رك��ز در����س��ات �حل�����س��ارة �لإ���س��لم��ي��ة مبكتبة 
و�حل�سارة  �ل���ت���اري���خ  يف  )ب���ح���وث  ك���ت���اب  �لإ����س���ك���ن���دري���ة 
�لعبادي؛  خم��ت��ار  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  للأ�ستاذ  �لإ���س��لم��ي��ة( 
كبار  وِم��ْن  و�حل�سارية،  �لتاريخية  �ل��در����س��ات  رو�د  �أح��د 
ْن �ساركو� يف �لتطور �ملعريف  �لرو�د و�لعلماء �مل�سريني، مِمَّ

للدر��سات �لتاريخية �مل�سرقية و�ملغربية و�لأندل�سية. 

من�سور�ت  �سل�سلة  �سمن  وياأتي  جملدين،  يف  �لكتاب  يقع 
�نطلًقا  �لإ�سكندرية؛  مكتبة  ت�سدرها  وثائقية  علمية 
لكبار  �لعلمية  �مل��وؤل��ف��ات  بن�سر  و�هتمامها  حر�سها  م��ن 

�ملتخ�س�سني يف �ملجالت �ملختلفة.
تتناول مو�سوعات �لكتاب ف�سوًل من �لتاريخ و�حل�سارة 
�لإ�سلمية يف مر�حل تاريخية متعاقبة؛ منها �سور لدور 
وتاريخ  �لو�سيط،  �لإ���س��لم��ي  �لع�سر  يف  �ل��ري��ادي  م�سر 

�لإ�سلمي  �ل��ع�����س��ر  يف  للثقافة  كعا�سمة  �لإ���س��ك��ن��دري��ة 
�لع�سرين  يف  وتاريخها  �لإ�سكندرية  وح�سارة  �لو�سيط، 

�لفاطمي و�لأيوبي، 
و�حلياة �لقت�سادية يف �ملدينة �لإ�سلمية، ودولة �سلطني 
�ملماليك يف �لهند و�أوجه �ل�سبه بينها وبني دولة �ملماليك 

يف م�سر، و�ملعر�ج و�سد�ه يف �لرت�ث �لإن�ساين.
م�سرق  بني  �لعلقات  تناولت  در����س��ات  �لكتاب  ويت�سمن 
�ل��ع��امل �لإ���س��لم��ي وم��غ��رب��ه؛ وم��ن��ه��ا ن��ظ��رة �أه���ل �ملغرب 
يف  �ملتو�سطي  �لبعد  وم��ظ��اه��ر  �ل��ق��د���س،  نحو  و�لأن��دل�����س 

�لثقافة �لأندل�سية، 
و�ملوحدون و�لوحدة �لإ�سلمية، و�سيا�سة �لفاطميني نحو 
�ملغرب و�لأندل�س، ونظام �خللفة يف �لغرب �لإ�سلمي يف 
و�لتعاي�س  �لديني  �لت�سامح  من  و�سور  �لو�سيط،  �لع�سر 
مف�سلة  ودر����س��ة  �لأندل�س،  يف  �لعلمي  و�لتبادل  �ل�سلمي 

عن �لرت�ث �لعربي �لإ�سباين و�مل�سادر �لعربية و�حلوليات 
�لإ�سبانية �لتي تاأثرت بها. 

�لأندل�س  �لعلقات بني  تناولت  بحوث  �لكتاب  ي�سم  كما 
و�ملغرب يف �أو�خر �لع�سر �لإ�سلمي �لو�سيط، و�لزر�عة يف 

�لأندل�س وتر�ثها �لعلمي، 
وو�سائل �لدعاية و�لإعلم يف �ملغرب و�لأندل�س يف �لع�سر 
�لو�سيط، و�لتاأثري �ملحلي يف �لرو�ية �لتاريخية �لأندل�سية، 
�حل�ساري،  ودوره�������ا  غ���رن���اط���ة  يف  ن�����س��ر  ب��ن��ي  ومم��ل��ك��ة 

و�حل�سارة �لإ�سلمية يف جزيرة �سقلية، 
�لو�سيط،  �لإ����س���لم���ي  �ل��ت��اري��خ  ع���ر  �إ���س��ب��ي��ل��ي��ة  وم��دي��ن��ة 
و�لتعريف بثلثة رموز ح�سارية مغربية عاملية يف �لقرن 
�لثامن �لهجري؛ وهم: عبد �لرحمن بن خلدون ول�سان 
�ل���دي���ن ب���ن �خل��ط��ي��ب و�ب����ن ب��ط��وط��ة وت��ر�ث��ه��م �لفكري 

و�لعلمي.

�ختار �لكاتب عام 1986 ليكون حمور �لكتاب، 
�أحمد  تاريخ  �لأع���و�م يف  �أه��م  باأنه من  وو�سفه 

زكي، �إن مل يكن �أهمها، 
حيث ر�سد مو�فقة زكي على 22 فيلما جديد� 
مل  جميعها  لكن  �سيناريو،   50 نحو  وق��ر�ءت��ه 
وبع�سها  بالفعل،  ت�سويره  ب��د�أ  بع�سها  تكتمل، 
مع  فيه  ي�سل  مل  وبع�سها  موؤلفه،  مع  �ختلف 
ل  �ملنتج  �أن  وج��د  وبع�سها،  �ت��ف��اق  �إىل  �مل��خ��رج 

يريد �لفن بقدر ما يريد �لربح.
ور���س��د �أ���س��م��اء ه��ذه �لأف���لم ومنها )رج��ل من 
و)�سليمان  �ل��ع��م��ر(،  و)�سقى  �ل�����س��اد���س(،  �حل��ي 
�حل��ل��ب��ي(، و)�ل��ب��اب �لأخ�����س��ر(، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
)�لر�ق�سة و�ل�سيا�سي( وم�سل�سلن تلفزيونيان 
بد�أ  �أف���لم  ثلثة  جانب  �إىل  �إذ�ع���ي،  وم�سل�سل 
ه���ي: )زوج����ة رجل  �ل��ف��رتة  ت��ل��ك  ت�سويرها يف 

مهم(، و)�ملخطوفة(، 
4 �أفلم بد�أ  و)�أربعة يف مهمة ر�سمية( بجانب 
عر�سها يف �ل�سينما هي )�لريء(، و)�لبد�ية(، 

و)�سادر �ل�سمك( و)�حلب فوق ه�سبة �لهرم(.
�ل��ك��ت��اب تفا�سيل  ي��وث��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �لأم������ور  م���ن 
و�لعر�س  )�ل����ريء(،  فيلم  بعر�س  �لت�سريح 
وزر�ء يف مقدمتهم  لأربعة  �أقيم  �لذي  �خلا�س 
بعر�س  �ل�سماح  قبل  و�لد�خلية  �ل��دف��اع  وزي��ر� 
�لفيلم �ل���ذي ت��ز�م��ن م��ع ف��رتة ����س��ط��ر�ب��ات يف 
�لد�خلية،  �مل��رك��زي دفعت لإق��ال��ة وزي��ر  �لأم���ن 
بالإ�سافة �إىل ��ستعر��س �أحد�ث �سابقة ولحقة 

لهذ� �لعام عا�سها �لنجم �لأ�سمر يف حياته.

تبادل اأدوار
من �حلكايات �لتي يوثقها �لكتاب كيف حدث يف 
هذ� �لعام تبادل للأدو�ر بني حممود عبد�لعزيز 
و�أحمد زكي يف �ل�سينما، ففيلم )�سمك لنب متر 

�أحمد  ببطولته  يقوم  �أن  يفرت�س  كان  هندي( 
باعتباره  )�سبانخ(  �سخ�سية  فيه  ويج�سد  زكي، 
�ل�سخ�سية  وهي  �سبانخ،  ح�سن  �ملحامي  �سقيق 
�لتي قدمها عادل �إمام باعتباره جزء� ثانيا من 

فيلم )�لأفوكاتو(.
بالرقابة  �لفيلم  �ساحب  �ل���ذي  �جل���دل  ورغ���م 
ي�سمح  �أن  ق��ب��ل  ح��دث��ت  �ل��ت��ي  و�لع���رت�����س���ات 
ب��ت�����س��وي��ره، ف����اإن خم���رج �ل��ف��ي��ل��م ر�أف�����ت �مليهي 
فوجئ باعتذ�ر �أحمد زكي، مما دفعه �إىل تر�سيح 
حممود عبد�لعزيز �لذي �أجرى معه تعديلت 
ت�سويره،  وب���د�أ  �ل���دور  معه  ليتنا�سب  طفيفة 
)�لبي�سة  فيلم  بطولة  ذهبت  نف�سه  �لوقت  يف 
�أحمد  �إىل  عبد�لعزيز  حم��م��ود  م��ن  و�حل��ج��ر( 

زكي.
من  ج��اءت  �لفيلم  لبطولة  زك��ي  �أحمد  تر�سيح 
�لكاتب حممود �أبوزيد �لذي عمل على �مل�سروع 

�أن  ي��ف��رت���س  ك���ان  �ل��ب��د�ي��ة كن�س م�����س��رح��ي  يف 
يقوم ببطولته حممود عبد�لعزيز، لكن خلل 

�لتح�سري�ت، 
�لتي �سارك فيها هاين مطاوع باعتباره خمرجاً 
للم�سرحية، وقع �خللف قبل �أن يتوقف �لأمر 
ر�سح  �سينمائي  كفيلم  �أب���وزي���د  وي��ع��ي��ده  ف���رتة 
لبطولته زكي �لذي حتم�س للفكرة وو�فق على 

تقدميه.

اأزمة �ضحية
زكي  �أحمد  عا�سها  �لتي  �لنتعا�س  حالة  ورغ��م 
و�رت��ب��اط��ات��ه �مل��ت��ع��ددة ف��ن��ي��اً و�ل��ن��ج��اح��ات �لتي 
بعد  حققها وجعلته يبات يف �ل�ستوديو تقريباً 
تنقله بني �لبلتوهات فاإنه �سعر بوعكة �سحية 
�لتي  بامل�سكنات  ط��وي��ًل  عليها  �لتغلب  ح���اول 
قرحة  باأنها  ت�سخي�سها  بعد  �لأطباء  له  كتبها 

ويطلب  �ل��و���س��ع،  يت�ساعف  �أن  ق��ب��ل  �مل��ع��دة  يف 
�أن ي�سطحب تقاريره  �أدي��ب  من �سديقه عماد 
على  ليعر�سها  ل��ن��دن  �إىل  رح��ل��ت��ه  يف  �ل��ط��ب��ي��ة 

�لأطباء يف )لندن كلينك(.
�ل���ف���رتة م��ر���س��ح��ا لبطولة  ت��ل��ك  ك����ان زك����ي يف 

فيلمني يج�سد فيهما دور �ملري�س، 
كامل،  مديحة  مع  و�لآخ���ر  رغ��دة  مع  �أحدهما 
�سعوره  �أن  �ل��وق��ت  بع�س  ي�سعر  جعله  م��ا  وه��و 
�لتي  بال�سيناريوهات  ت��اأث��ره  نتيجة  ب��امل��ر���س 
قر�أها، لكن عماد �أديب �أقنعه بال�سفر معه �إىل 
رحلة  يف  مبا�سرة  �لأط��ب��اء  م��ن  لي�سمع  ل��ن��دن، 
ي�سبقها  �أي���ام   3 م��ن  �أك��رث  ت�ستغرق  ل  ق�سرية 
�مل�ساهد  ت�����س��وي��ر  ب��الن��ت��ه��اء م���ن  �أح���م���د زك���ي 

�ل�سرورية �لتي ل حتتمل �لتاأجيل، 
بعد  ع��ودت��ه  ف���ور  �ل��ت�����س��وي��ر  ي�ستكمل  �أن  ع��ل��ى 

�لإجازة �لق�سرية.
ل��ك��ن رح��ل��ة ل��ن��دن، �ل��ت��ي ك���ان م��ن �مل��خ��ط��ط �أن 
يوماً،   40 م��ن  �أك��رث  ��ستمرت  �أي���ام،   3 ت�ستمر 
ب��ع��دم��ا �ت�����س��ح �إ���س��اب��ت��ه ب��ح�����س��و�ت ع��ل��ى �مل���ر�رة 
�لتي توقفت عن �أد�ء وظائفها قبل عامني من 
�لرحلة، مما جعل �لطبيب ل ي�سمح له مبغادرة 
�مل�ست�سفى، نظر�ً خلطورة �لو�سع على حياته يف 
�لوقت �لذي كان يرغب فيه بالعودة �إىل م�سر 
م��ن �أج���ل �إن��ه��اء بع�س �لرت��ب��اط��ات و�ل��ع��ودة يف 
وق��ت لح��ق لإج���ر�ء �جل��ر�ح��ة، وه��و م��ا رف�سه 

�لطبيب ب�سكل قاطع.
مب�ست�سفى   800 �لغرفة  يف  زك��ي  �أح��م��د  مكث 
لندن كلينك، حيث خ�سع للجر�حة �لتي جعلته 
ي�سعر باخلوف من مفارقة �حلياة وترك جنله 
�أن يكمل عامه �لثاين وبعد  �لوحيد هيثم قبل 
�أ�سهر من �نف�ساله عن زوجته �لتي �أحبها هالة 
�جازة  ملنحه  فر�سة  �لعملية  كانت  بوقت  ف��وؤ�د، 

م�سارف  على  وهو  حياته،  يف  و�لتفكري  للتاأمل 
�لأربعني.

ورغ���م �لن��ف�����س��ال ف���اإن �أول �أ���س��خ��ا���س ك��ان��و� يف 
�نتظاره بعد �جلر�حة طليقته، وو�لدها �ملخرج 
لي�س  ب��اأن��ه  ي�سعر  م��ا جعله  وه���و  ف����وؤ�د،  �أح��م��د 
وحيد�ً، حيث تركت هالة وو�لدها �رتباطاتهما 
�لتي  و�جلر�حة  علمهما مبر�سه  فور  يف م�سر 

�سيخ�سع لها من �أجل مر�فقته.

�ضدمة الرحيل
يف تلك �لفرتة تلقى �أحمد زكي نباأ وفاة و�لده 
�لروحي �سلح جاهني، �لذي تويف خلل �سفره، 
فما كان منه �إل حماولة �لعودة �إىل م�سر، مما 
�ساعف من م�سكلته �ل�سحية، وت�سببت حركته 
�لدخول  �إىل  لي�سطر  جم���دد�ً،  �جل��رح  فتح  يف 
�ل�سديد  ب�سبب  �أخ���رى  م��رة  �لعمليات  لغرفة 
بعدما  ك��ب��رية  فكانت �سدمة  ب��ه  �أ���س��ي��ب  �ل���ذي 
�لت�سالت  بف�سل  �ل�سحية  ح��ال��ت��ه  حت�سنت 
�ل��ه��ات��ف��ي��ة �ل��ع��دي��دة �ل��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا م��ن زملئه 

و�أ�سدقائه حتى جمهوره يف م�سر.
كانت �لعلقة قوية بني �سلح جاهني و�أحمد 
�لروحي،  �لذي كان يعتره مبنزلة و�لده  زكي 
بال�سنة  ك���ان ط��ال��ب��اً  �أن  م��ن��ذ  و���س��ان��ده ج��اه��ني 
بينهما  �لعلقة  وظلت  �لتمثيل،  ملعهد  �لأوىل 
قوية حتى رحيل جاهني �لذي �أو�سى بالهتمام 

بالنجم �لأ�سمر وكانت لقاء�تهما ل تنقطع.
خفف وج��ود هالة ف��وؤ�د مع �أحمد زك��ي يف تلك 

�لفرتة من �سدمة رحيل �سلح جاهني جزئياً، 
فاإنه  تلحقهما  ظ��ل��ت  �ل��ت��ي  �ل�����س��ائ��ع��ات  ورغ���م 
ل��ع��ودة �حلياة  نية  ه��ن��اك  ت��ك��ون  �أن  وه��ال��ة نفيا 
ب���وق���ت ف�����س��ل��ت حماولة  ب��ي��ن��ه��م��ا،  �ل�����س��خ�����س��ي��ة 
��سرت�كهما يف فيلم )�سفحة من كتاب �حلب(، 
خريية  �لفنانة  تنتجه  �أن  يفرت�س  ك��ان  �ل��ذي 
يف  م��ع��اً  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى  مو�فقتهما  فبعد  �أح��م��د، 

�ل�سينما تر�جعا عن هذه �خلطوة.

اإفال�ض مبكر
كانت كلفة �إقامة �أحمد زكي يف �مل�ست�سفى بلندن 
هي ح�سيلة ما جمعه على مد�ر �أكرث من 10 

�سنو�ت بالعمل،
 فعندما عاد �إىل �لقاهرة وجد ر�سيده يف �لبنك 

قد �أ�سبح )�سفر(، 
نتيجة كلفة �لعلج �ملرتفعة، �إىل جانب �لكثري 
من �لنفقات وعاد وبا�سر م�ساريعه �لفنية �لتي 
فيلم  يف  �مل�����س��اه��د  بع�س  �ن��ه��اء  بينها  م��ن  ك���ان 
جديدة  م�ساريع  ت�سوير  وب��د�ي��ة  )�ملخطوفة( 

تعطلت يف رحلة مر�سه.
يف ه���ذ� �ل���ع���ام ت��و����س��ل��ت م�����س��اري��ع �أح���م���د زكي 
�لفنية، منها ما خرج للنور، ومنها ما مل يخرج 
لأ�سباب عديدة من بينها �مل�سكلت �لتي حدثت 
للنجم  لي�س  �لآخ����ر لأ���س��ب��اب  و�ل��ب��ع�����س  ف��ي��ه��ا، 

�لأ�سمر علقة بها، 
متحم�ساً  ت��ردد  دون  م��ن  م�سريته  و����س��ل  لكنه 

لتقدمي �أف�سل ما لديه.

)اأحمد زكي 86(... بانوراما عن حياة النجم الأ�ضمر

حممد توفيق يوثق العديد 
من احلكايات وعالقة الراحل بزمالئه

�سدور )بحوث يف التاريخ واحل�سارة الإ�سالمية( 
للدكتور اأحمد خمتار العبادي

اأ�ضدر الكاتب حممد توفيق كتابًا جديدًا عن حياة الفنان اأحمد 
زكي، م�ضلطًا ال�ضوء على العديد من احلكايات غري املتداولة عن 

النجم الأ�ضمر.
يف كتابه اجلديد، اختار الكاتب حممد توفيق توثيق حياة الفنان 
اأحمد زكي من خالل عام 1986، م�ضتذكرًا العديد من املواقف التي 
ومواقف  وحكايات  حياته،  يف  الأ�ضمر  النجم  وعا�ضرها  عا�ضها 
مع  حياته،  يف  كبريًا  اأث��رًا  تركت  التاريخ  لهذا  ولحقة  �ضابقة 
التي  الجتماعية  والأو�ضاع  ال�ضيا�ضية  الأحداث  عن  بانوراما 

تركت تاأثريًا على حياته مثل معظم امل�ضريني.
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فــن عــربـــي

39
)The Voice( يف )ضاحب لقب )اأف�ضل �ضوت�

�ستار �سعد: الظروف �سعبة، ولكننا م�ستمرون بالرغم من كل ذلك
�سفر(؟ )�إح�سا�س  �جلديدة  �أغنيتك  جناح  • تعي�س 

- �سحيح، �لأغنية من كلمات عماد �لأ�سعد و�أحلان 
ري�سا  و�إخ���ر�ج  �سباغ  عمر  وتوزيع  زعيم  �أحمد 
ليف(  ماي  �إز  )ميوزك  �إنتاج  ومن  �سركي�س، 

و)وتري(.
�لبي�ساء  ب���ال���ل���ه���ج���ة  ج�������اءت  وه������ي 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة. وم��و���س��وع��ه��ا ي���دور حول 
�أن  وي��ح��اول  نف�سه  يخاطب  �سخ�س 
يغرّي طباعه وو�قعه، ولكن هناك من 
يحاول �لإم�ساك به كي يبقى 

كما هو.
وقد جنح �ملخرج بتج�سيد فكرة �لأغنية عر �لكليب �خلا�س بها بطريقة جميلة جد�ً، وهو جاء 

عبارة عن فيلم ق�سري وحمل طابعاً جديد�ً لناحية �مل�سمون وفكرة �لت�سوير وتنفيذه.
يجازف  �لعامل،  بها  مير  �لتي  �ل�سعبة  �لظروف  ظل  يف  �لفني،  جيلكم  �إن  �لقول  ميكن  • هل 

وير�هن كثري�ً من �أجل �جلمهور و�ل�ستمر�رية؟
�أن ت�ستمر، و�أي�ساً نحن م�ستمرون لأن �لنا�س يوؤمنون بنا وباأ�سو�تنا، ويحبون  - �حلياة يجب 

�سماع �أغنياتنا.
ول ينفع �أن نتوقف عن �لغناء وَنزيد همومهم.

ل �سك يف �أن �لظروف �سعبة، 
ولكننا م�ستمرون بالرغم من كل ذلك.

ولكن  �مل��وق��ع،  يف  �سخ�س   100 م��ن  �أك���رث  ه��ن��اك  ك��ان  �لكليب،  ت�سوير  خ��لل 
�لإجر�ء�ت �لوقائية كانت �سارمة.

�إل �أننا نتاأمل خري�ً بعدما تلّقى عدد كبري من �لنا�س �للقاح، لأن �لأماكن 
بد�أت تفتح و�سار هناك عدد ل باأ�س به من �حلفلت.

للغناء  �لفنانني  غالبية  ب��اجت��اه  ر�أي���ك  م��ا  ع��ر�ق��ي،  كفنان   •
باللهجة �لعر�قية وهل ُي�ْسِعُرك هذ� �لأمر بالعتز�ز؟

ويزيدين  ك��ث��ري�ً  ُي��ْف��ِرح��ن��ي  �لأم���ر  ه��ذ�  �أن  - ل �سك يف 
�نت�سرت  �لعر�قية  �لأغنية  لأن  �سعيد  و�أن��ا  ف��خ��ر�ً، 
يف كل �لعامل �لعربي. �لأغنية �لعر�قية ُتعتر 

حالياً )ترند( يف �لوطن �لعربي.
يف  منت�سرين  ع��ر�ق��ي��ني  كفنانني   •
حتملون  ك����م  �ل���ع���رب���ي���ة،  �ل�������دول 
عددكم،   قلة  رغ��م  عاتقكم،  على 
����ر �لأغ����ن����ي����ة  )م�����ه�����م�����ة( ن���������سْ

�لعر�قية خارج �لوطن؟
�لعر�قي  �لفنان  - م�سكلة 
�لبلد  د�خ��ل  �ل��ذي يعي�س 
�أن �أغنيته هي �لتي تنت�سر 
ول��ي�����س ه����و، ورمب�����ا يعود 
�إد�رة  غ��ي��اب  �إىل  �ل�����س��ب��ب 
�أو خلل ل �أعرفه،  �لأعمال 
ت�ستغل  �أع��م��ال  �إد�رة  ول���دّي 
ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح وت��ه��ت��ّم بكل 
�لنجاح  يتحقق  ك��ي  �جل��و�ن��ب 

�سورًة وم�سموناً.
 The( ب��رن��ام��ج  يف  ���س��ارك��َت   •
)�أف�سل  لقب  وحملَت   )Voice
على  �رتكز  �إن جناحك  �أي  �سوت(، 
قناعتك  ت��غ��رّيت  فهل  �أوًل،  �سوتك 
�أهمية  ت��ع��ط��ي  و����س���رت  �ل���وق���ت  م���ع 

لل�سكل كما لل�سوت؟
ي�سل  و�أن  و���س��ورة  �سوتاً  �لفنان  يكون  �أن  يجب   -
�سكله  على  يتعرفو�  كي  ب�سكل �سحيح،  �لنا�س  �إىل 

ويعرفو� َمن هو �ساحب �لأغنية.
جمهولون  �أ�سحابها  ولكن  )ترند(،  �أغنيات  هناك 

وهذه م�سكلة.
)ت��رن��د( غري  �أغ��ن��ي��ات  �ل��ذي يقدم  �لفنان  يبقى  �أن  ح��ر�م 

معروف.
نبيل؟ �سيف  وبني  بينك  حم�سورة  �ل�ساب  �لفني  �جليل  بني  �لفنية  �ملناف�سة  • هل 

- ل توجد مناف�سة بيننا. هو يقّدم حمتوى خا�ساً به و�أنا �أقدم حمتوى خمتلفاً متاماً. �أنا �أعتمد 
على �ل�سوت و�للحن �جلميل و�أو�سل )�ل�ستوري( ب�سكل �سحيح مع �سورة �سحيحة.

لفتة؟ جناحات  يحقق  �أنه  خ�سو�ساً  نبيل؟  • و�سيف 
- طبعاً. هو يقدم جو�ً خا�ساً به و�أنا لدّي جوي �خلا�س.

بني  كذلك  لي�س  ولكنها  �لإعلم،  يف  د�مية  �سِ �لعر�قيات  �لفنانات  بني  �ملناف�سة  �ن  • �للفت 
�لفنانني �لرجال؟

- ل �أعرف.
يجب توجيه هذ� �ل�سوؤ�ل �إىل �لفنانات.

)�لقيل  يحبون  �لنا�س  لأن  �أك��رث  �أ�سمائهن  �نت�سار  على  ت�ساعد  �لفنانات  طريقة  رمب��ا   •
و�لقال(؟

�لذين  �لفنانون  يخطئ  �ملقابل  ويف  �لفنانني،  بني  �مل�ساكل  متابعة  يحبون  �لنا�س  للأ�سف،   -
يفتعلون �مل�ساكل مع زملئهم �أو يقومون باأي �سيء �آَخر من �أجل لفت �لأنظار �إليهم. ل�ست مع 
هذه �لت�سرفات، ومن �لأف�سل �أن يهتم �لفنان بفنه و�أن يقّدمه ب�سكل �سحيح، ول �سك يف �أنه 

�سي�سل �إىل كل ما يتمناه، �سو�ء كان �أوًل �أو ثانياً.
�أوًل؟ تكون  �أن  يهمك  • �أل 

- طبعاً.
�أحر�س على تقدمي �لفن �جليد و�لنا�س هم �لذين يقّيمون.

• يف زمن �لأغنية �لهابطة �لتي تتحول )ترند( بني ليلة و�سحاها، هل جتد �أن هناك �سعوبة 
يف تقدمي �أغنية مبحتوى جيد، 

وميكن يف �لوقت ذ�ته �أن تتحول �إىل )ترند(، وهل ميكن �لقول �إن ح�سني �جل�سمي هو �أكرث َمن 
ق يف حتقيق هذه �ملعادلة؟ ُيَوفَّ

- ل �سك يف �أن ح�سني �جل�سمي وغريه �لكثريون بارعون يف حتقيق هذه �ملعادلة، وبينهم كاظم 
�ل�ساهر وماجد �ملهند�س ور��سد �ملاجد.

�ل�ساهر  �أن يغيب كاظم  بينما ميكن  �سهرياً،  �أغنية  �أن يطرح  �أنه ميكن  • ُيعرف عن �جل�سمي 
�سنتني من دون طرح �أي جديد.

هل �أنت مع �ل�سرت�تيجية �لتي يعتمدها �لأول �أو �لثاين؟
- هذ� �لأمر يرتبط مبا ير�ه �لفنان �لأن�سب و�لأف�سل له.

�أن  يجوز  ول  �لنت�سار،  وحتقق  حقها  تنال  كي  للأغنية  �لكايف  �لوقت  �لفنان  ُيْعطي  �أن  يجب 
يلحقها باأغنية �أخرى بعد �أ�سبوعني،

 لأنه يوؤذي �لأوىل كما نف�سه.
�لعامل  �لأم��ر موجود يف كل  �لأغنيات، وه��ذ�  ك��رثة  ب�سبب  م��اذ� ي�سمع  مل يعد �جلمهور يعرف 

�لعربي.
و�ئل  بني  جمع  �لذي  )�لدويتو(  �آِخرها  وكان  �لغنائية،  )�لدويتوهات(  موجة  حالياً  • ت�سود 

كفوري و�أنغام.
ما ر�أيك بهذه �ملوجة؟

- هي جتربة جميلة، و�أهميتها �أن كل فنان ي�سارك يف )�لدويتو( يفيد �لفنان �لآخر، لأن جمهور 
�لأول ين�سم �إىل جمهور �لثاين، وبالعك�س.

�أن بع�س )�لدويتوهات( تتعّر�س للكثري من  • ما �سروطك لتقدمي جتربة مماثلة، خ�سو�ساً 
�لنتقاد�ت ول ُيكتب لها �لنجاح؟

- يهّمني �أن ي�ساركني �لدويتو فنان ُمنا�ِسب، �سوته جميل ومتنا�سق مع �سوتي، و�أن يكون فناناً 
ناجحاً، و�لأهّم من هذ� كله �أن تكون �لأغنية ناجحة كلماً وحلناً.

جديدة؟ متثيلية  عرو�ساً  تلّقيَت  هل  )كورونا(،  قبل  عر�قي  فيلم  يف  • �ساركَت 
- �أحّب �لتمثيل، 

ويف حال تو�فر �لعر�س �جليد فل �سك �أنني �أو�فق عليه.
حتى �لأغنية �جلديدة، كان يف �لكليب �خلا�س بها �لكثري من �لتمثيل.

�ل��ف��ن��ان��ة �سفاء  �أب����دت 
��ستعد�دها  �أبو�ل�سعود 
�لتمثيل  �إىل  ل��ل��ع��ودة 
جم�����دد�ً، ���س��ري��ط��ة �أن 
�جليد  �ل���ع���م���ل  جت����د 
�ل�������ذي ي���ن���ا����س���ب���ه���ا، يف 
�ل��وق��ت �ل��ذي حتدثت 
للوقوف  ع���ر����س  ع���ن 
�مل�سرح  خ�����س��ب��ة  ع���ل���ى 
موقفها  ����س���ت���ح�������س���م 
من  �لنتهاء  بعد  منه 
�إذ�  �لن�س، وم��ا  ق��ر�ءة 
من  ل��ه��ا  منا�سبا  ك���ان 
�إعلن  وج����اء  ع��دم��ه. 
��ستعد�دها  �أبو�ل�سعود 
�إىل  ل���ل���ع���ودة  جم������دد�ً 
ب��ع��د غياب  �ل��ت��م��ث��ي��ل، 
بالعودة  قر�رها  عقب 
من  �ل������غ������ن������اء،  �إىل 
�أغنية  ت��ق��دمي  خ���لل 
ب��ا���س��م )فجر  وط��ن��ي��ة 
�ل�������������س������م������ري(، وه�����ي 
�ستطرح  �لتي  �لأغنية 

قريباً.

و�فقت �لنجمة منة �سلبي على �لعودة من جديد 
بعمل  �لرم�سانية  �لدر�ما  مو�سم  يف  للم�ساركة 
غيابها  بعد   ،2022 رم�سان  يف  تقدمه  جديد 

4 �سنو�ت منذ م�سل�سل )و�حة �لغروب( مع خالد 
�لنبوي.

�لتعاقد  ب�����س��ك��ل م��ب��دئ��ي ع��ل��ى  وو�ف���ق���ت م��ن��ة 
�إحدى  على  للعر�س  �ملنتجني  كبار  �أح��د  م��ع 
على  �لقادم،  رم�سان  �لعربية خلل  �ل�سبكات 

�أن تبحث عن �سيناريو مميز للم�ساركة يف �ملو�سم 
�جلديد ب�سكل خمتلف.

وتدخل منة ت�سوير م�سل�سلها �جلديد يف نوفمر 
�ملقبل،

�لأي����ام  خ���لل  ت�����س��وره��م��ا  �سينمائيني  ب��ع��م��ل��ني  لرت��ب��اط��ه��ا   
با�سم )طريق  �أخري  �لتعاقد على فيلم  �لقادمة، خ�سو�سا بعد 

زي���ك���و(، وت��ق��دم��ه ب�سكل ك��وم��ي��دي خ���لل �ل��ف��رتة �مل��ق��ب��ل��ة عقب 
فيلم  تنتظر عر�س  كما  �جلديد،  �لفيلم  �نتهاء جميع حت�سري�ت 

)�جلرمية( مع �لفنان �أحمد عز.

�سفاء اأبوال�سعود م�ستعدة 
للعودة اإىل التمثيل

منة �سلبي 
تعود للدراما 

الرم�سانية

العراقية  باللهجة  وهي  �ضفر(،  )اإح�ضا�ض  اجلديدة  اأغنيته  اأخ��ريًا  �ضعد  �ضتار   )The Voice( جنم  اأطلق 
و�ضّورها حتت اإدارة املخرج ري�ضا �ضركي�ض.ويرى �ضعد يف هذا  احلوار اأنه �ضعيد وفخور لأن الأغنية العراقية 
حتّولت )ترند( يف العامل العربي، ولكنه يعترب اأن اأعمال الفنانني الذين يعي�ضون يف العراق تنت�ضر وترتدد على 

األ�ضنة النا�ض من دون اأن يعرفوا اأ�ضحابها، رمبا لعدم وجود اإدارة اأعمال جيدة ت�ضرّي اأعمالهم.
كما اعترب اأنه يجب على الفنان اأن يكون �ضوتًا و�ضورة واأن ي�ضل اإىل النا�ض ب�ضكل �ضحيح، كي 

يتعرفوا على �ضكله ويعرفوا َمن هو �ضاحب الأغنية، لفتًا اإىل اأن هناك اأغنيات )ترند(، ولكن 
اأ�ضحابها جمهولون.
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كيف ميكن التمييز بني اأعرا�ض 
احل�سا�سية املو�سمية وكوفيد؟

قال �لطبيب فلدميري بوليبوك، �إن ظهور �لزكام و�سيلن �لأنف و�لعط�س 
و�أعر��س  �ملو�سمية  �حل�سا�سية  مظاهر  بني  �لتمييز  على  ي�ساعد  �ملتكرر، 

�للتهاب �لرئوي ب�سبب كوفيد.
�رتفاع  �أن  على  و�ملناعة،  �حل�سا�سية  �أمر��س  يف  �ملخت�س  بوليبوك،  و�سدد 
�لختبار  لجتياز  للتوجه  �لرئي�سية  �لإ�سارة  يعتر  �جل�سم،  ح��ر�رة  درج��ة 

حول عدوى فريو�س كورونا.
و�أ�ساف: "�حل�سا�سية �ملو�سمية، بحد ذ�تها ترت�فق عادة مع �سيلن �لأنف 
و�أهم  �لعينني وكذلك حكة ب�سكل ع��ام.  �لأن���ف، و�ح��م��ر�ر يف  وم��ع حكة يف 
�أعر��س �حل�سا�سية، �لعط�س و�لزكام �ل�سديد و�حتقان �لأنف، وهي �أمور ل 
تر�فق مر�س كوفيد �لذي يت�ساحب عادة ب�سعال جاف �سديد و�رتفاع درجة 
�حلر�رة وهما ل يعتر�ن من �أعر��س �حل�سا�سية ويعتر�ن �إ�سارة و��سحة 

لطلب �لعون �لطبي.
و�ملناعة،  �حل�سا�سية  �أم��ر����س  يف  �ملخت�سة  بولرن،  ماريا  قالت  جانبها  من 
�لتهاب  �إن  �ل�سريرية،  و�ملناعة  للح�سا�سية  �لأوروب��ي��ة  �لأك��ادمي��ي��ة  ع�سو 
للح�سا�سية  �لرئي�سية  �لأع��ر����س  من  يعتر�ن  �لأن���ف،  و�حتقان  �مللتحمة 

�ملو�سمية، وهذه ل تظهر خلل �لإ�سابة بكوفيد.

تكون  قد  الل�سان  على  اأعرا�ض   3
موؤ�سرا على الإ�سابة بال�سرطان

ك�سف خر�ء بريطانيون عن ثلثة �أعر��س قد تكون موؤ�سر� على �لإ�سابة 
ب�سرطان �لفم.

وذكر �خل��ر�ء يف منظمة Cancer Research UK �أن �أحد هذه 
�لأعر��س يكمن يف ظهور �لتهاب ب�سكل نقطة بي�ساء �أو حمر�ء ي�ستمر على 
مدى وقت طويل على ل�سان �ل�سخ�س �أو حتته، د�عني من يعانون ذلك �إىل 

��ست�سارة �لطبيب.
و�أ�سار �خلر�ء �إىل �أن موؤ�سر� حمتمل �آخر على �ملر�س �خلطري يكمن يف 

ظهور قرحة �أو ندوب ل تختفي تلقائيا.
�ساحبه  ع�سه  �إذ�  بالل�سان،  نزيف  ح��دوث  يف  �لثالث  �لعر�س  يتمثل  كما 

�سدفة خلل �مل�سغ.
وحذر �لأطباء من زيادة خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لدم لدى �ملدمنني على 

�لكحول و�ملدخنني ومر�سى فريو�س �لورم �حلليمي �لب�سري.

متى ظهر اأول جهاز تكييف يف العامل ؟
للعامل  �مريكا  تكييف هو�ئي ظهر يف  �لعامل هو  تكييف يف  �أول جهز 
1912  و�ل��ذي م��از�ل له ��سمه يف عامل  �لمريكي �ستيف كارير عام 

�ملكيفات. 
من مرتجم كتاب األف ليلة وليلة اإىل الفرن�ضية ؟

�يل  وليلة  ليلة  �ل��ف  ترجم  من  هو  بالند  �ن��ط��و�ن  �لفرن�سي  �لكاتب 
��سهر  م��ن  ه��ي  وليلة  ليلة  �ل��ف  ب��ان  معلما   1704 ع���ام   �لفرن�سية 
يف  تاأليفها  مت  منذ  كبرية  �سعبية  لها  �لتي  �لعربية  �ملنوعة  �لق�س�س 

�لع�سر �لعبا�سي �لأول و�لتي ترجمت �يل لغات عديدة.
ماذا يطلق على جمموعة اخليل؟

رعيل
 ماذا يطلق على جمموعة اخليالة؟

كوكبه

تنف�س بدون  �ملياه  حتت  �ساعة  �لبقاء  ي�ستطيع  �حلوت  �أن  تعلم  • وهل 
مرة.  700 بن�سبة  �أذنك  يف  �لبكترييا  من  يزيد  �سوف  فقط،  و�حدة  �ساعة  ملدة  �ل�سماعات  • �رتد�ء 

�لعامل. يف  �إن�سان  كل  مقابل  دجاجة   2 • هناك 
.21-13 مابني  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�سخا�س  يرتكبها  �ل�سطو  عمليات  من   80% • ن�سبة 

�سنة.  18 عن  �أعمارهم  تقل  �أ�سخا�س  يرتكبها  �جلر�ئم  • ن�سف 
�لعامل. يف  �إن�سان  كل  مقابل  منلة  مليون  • هناك 

عظمة.  206 لت�سبح  تندمج  �خلام�سة  �سن  ويف  عظمة،   350 لديهم  �لولدة  حديثي  • �لأطفال 
. �أطنان  ثلثة  ي�سبح  متاما  ي�سد�أ  �أن  بعد  �حلديد  من  �لطن  وزن  �أن  تعلم  • هل 

و�أن �سجر   ، �ملتو�سط  �لبحر  �لزيتون يف بلد حو�س  ، ويكرث �سجر  �ل�سلم  �إىل  �لزيتون يرمز  �أن غ�سن   •
�لزيتون تعمر  200 �سنة .

. �سخمة  جوفية  مياه  خز�نات  حتتها  تخفي  �ل�سحر�ء  رمال  • �أن 
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اجلنب والكولي�ضرتول
ح����������������ذرت �جل����م����ع����ي����ة 
�لأمل���ان���ي���ة ل��ل��ت��غ��ذي��ة من 
ت����ن����اول  يف  �لإف��������������ر�ط 
�حتو�ئه  ب�سبب  �جل��نب، 
و�لأحما�س  �مل��ل��ح  ع��ل��ى 
�لتي  �مل�سبعة  �لدهنية 
لبع�س  �ل��ط��ري��ق  متهد 
�لأم�����������ر�������������س، وذل�������ك 
�ل�سحية  ف��و�ئ��ده  رغ���م 

�جلمة، و�حتو�ئه على �لروتني و�لكال�سيوم.
رفع م�ستوى  يت�سبب يف  تناول �جلنب  �لإف��ر�ط يف  �أن  و�أو�سحت �جلمعية 
و�لإ�سابة  �ل�سر�يني  �ن�����س��د�د  �إىل  ي���وؤدي  ق��د  �ل��ذي  ب��ال��دم،  �لكولي�سرتول 

باأمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية.
�لأحما�س  �مت�سا�س  م��ن  �جل�سم  �مل�سبعة  �لدهنية  �لأح��م��ا���س  وحت���رم 
يف  يت�سبب  مما  �جل�سم؛  يف  �للتهابات  لتثبيط  �ملهمة  �لأ�سا�سية  �لدهنية 

�لإ�سابة بالتهاب �ملفا�سل.
كما يت�سبب �لإف��ر�ط يف تناول �جلنب يف �إبطاء وظيفة �لكبد، وي��وؤدي �إىل 
وتن�سح  بال�سرطان،  �لإ�سابة  خطر  ويرفع  باجل�سم،  �ل�سموم  ن�سبة  زي��ادة 
�جلمعية بتناول كمية منه ل تزيد على ما بني خم�سني و�ستني غر�ما يوميا 

لل�ستفادة من مز�ياه وجتنب خماطره �ل�سحية.

يف �حدى �لغابات كان يوجد جمموعة من )�لغوريلل( تعي�س يف �سلم وهدوء .. حتى جاء يوم ��ستطاع �حد 
�يدى  يف  ف�سقط  ��سدقائه  بع�س  مع  يلعب  بعيد�ً  �سرد  �ل��ذي  �لغوريل  �سغار  �ح��دى  ي�سطاد  �ن  �ل�سيادين 
�ل�سياد. كان ذلك �ل�سياد من قرية جماورة للغابة لذلك وعندما عرفت �لم مبا حدث ل�سغريها ثارت وهاجت 
و�ساركها يف ذلك �لقطيع باأكمله �لذي كان ير�أ�سه ذكر من ذكور �لغوريل �سخم �جل�سد وقوى جد� عندما يثور 
ل �حد ي�ستطيع �ن يقف �مامه ولن �لغوريل تت�سرف كالن�سان متاما فقد و�سعت خطة للهجوم على قرية 
�ل�سياد ل�ستعادة �ل�سغري.. ��سرع �لقطيع �لكبري �لذي يقدر عدده بالع�سر�ت باخلروج من �لغابة باجتاه �لقرية 
وعندما و�سلو� �ليها قامو� باللتفاف حولها وهم مي�سكون يف �يديهم جذوع �ل�سجار �لكبرية وكمية من ثمار 
جوز �لهند �لياب�سة �خذو� يقذفون بها �بو�ب �لبيوت �ل�سغرية وي�سفقون بايديهم ب�سدة وهم ي�سرخون وكاأنهم 
يطالبون برجوع �ل�سغري بل لقد منعو� �ي من �سكان �لقرية من �مل�سي يف �سو�رعها مما �خاف �لقرية و�فزعها 
وبقى �لنا�س د�خل بيوتهم حتى �سباح �ليوم �لثاين وملا همو� باخلروج فوجئو� بان �لغوريل مل تبارح مكانها 
ومل يرتكو� �لقرية بل باتو� منتظرين خوفاً من �خر�ج �ل�سغري من �لقرية. لذ� مل ي�ستطع � �ي �حد مبارحة 
بيته خوفا من غ�سبهم وعندما مر وقت مل ي�سلم فيه �ل�سغري �ليهم �خذت �لغوريل تقذف �لبو�ب وت�سرخ بل 
وحاولو� نزع بع�س �لبو�ب من مكانها مما �سبب �لفزع لل�سكان وبانت �سرخاتهم من د�خل �لبيوت فهم يعرفون 
كيف هو غ�سب �لغوريل عند ذلك �حلد قام كبري �لقرية بار�سال رجاله �إىل �ل�سياد لت�سليم �ل�سغري �ليهم 
حتى يغادرو� �لقرية ولكن �ل�سياد مل ياأبه فهو ينتظر مبلغا �سهخما من ور�ء ذلك �ل�سغري فقام بلفه د�خل 
غطاء وحاول �لهروب به من باب �ملنزل �خللفي وبعد �ن و�سعه يف �سيارته و�د�رها حدث ما �فزعه و�خافه فقد 
ظهرت جمموعة من �لغوريل �ل�سخمه �مام �ل�سيارة ووقفت ل تبايل ب�سيئ بل لقد ك�سرت عن �نياب قاطعه 
جمموعة  �ن  خا�سة  تر�جع  و�لهرب  بال�سيارة  �سدمهم  يف  �ل�سياد  فكر  �ن  وبعد  �سديد  وتوتر  حمر�ء  وعيون 
�خرى جاءت لتقفز فوق �ل�سيارة وبد�أت يف هزها بقوة فارتعب ورفع �لغطاء عن �ل�سغري وفتح له �لباب لينزل 
ويذهب لأهله فا�ستقبلو�ه ��ستقبال حار�ً وبعد �ن �طماأنو� �إىل �نه مل ي�سب باي مكروه هجمو� على بيت �ل�سياد 
وهم يهمهمون ويزجمرون مما �فزع �هله فخرجو� هاربني فدخل ذكر �لغوريل �ل�سخم �إىل �لبيت ثم خرج 
دك��اآً وكاأنه حتذير  �لبيت  ��سارة من يده ليدكو�  لي�سفق بيده وكاأنه �طماأن لعدم وجود �حد د�خله و�عطاهم 
لل�سياد ولكل من يف �لقرية بعدم تكر�ر ذلك مرة �خرى ،وعادو� �إىل �لقرية يحملون �سغريهم وعاد �لهدوء 

للقرية بعد �ن فقدت �حد بيوتها. 

�أخ�سائية  غونت�ساروفا،  يوليا  �ل��دك��ت��ورة  �أعلنت 
�لت�سخي�س  ق�����س��م  رئ��ي�����س��ة  �ل���ق���ل���ب،  �أم�����ر�������س 
�ل�سرطانية،  ل��لأور�م  بلوخني  �لوظيفي يف مركز 
�ملاء يف  1.5-2 لرت من  �إىل  �ل�سخ�س يحتاج  �أن 

�لطق�س �حلار.
نوفو�ستي  لوكالة  حديث  يف  �لأخ�سائية،  وت�سري 
�أنه على �لأ�سخا�س �لذين  �لرو�سية للأنباء، �إىل 
�لدموية،  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����س  م��ن  يعانون 
لتعوي�س  �لكمية  ه��ذه  �إىل  معدنية  مياه  �إ�سافة 
�لنق�س يف عن�سري �لبوتا�سيوم و�ملغني�سيوم، كما 

عليهم تناول �ملك�سر�ت و�خل�سرو�ت و�لفو�كه.
"�إذ� مل يكن هناك ق�سور حاد يف �لقلب،  وتقول، 
يكفي �سرب 1.5-2 لرت من �ملاء يف �ليوم. ولكن 

�إذ� كان �ل�سخ�س يعاين من ق�سور يف �لقلب فعليه 
�ل��ي��وم. ويحاول  �مل���اء يف  1-1.5 ل��رت م��ن  ���س��رب 
�ل��ك��ث��ريون م��ن �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن م�سكلت يف 
�لقلب عدم �سرب �أكرث من لرت و�حد، لكي ل يزيد 
�لعبء على �لقلب. بيد �أن هذ� غري �سحيح، لأنه 
ين�سح  ل  �مل�ساحبة،  �لأم��ر����س  �لنظر عن  بغ�س 
�إىل  �خلبرية،  وت�سري   ." �مل��اء  �سرب  كمية  بتقليل 
�أنه يف �لطق�س �حلار يفقد �جل�سم �ملاء و�ملحلول 
�أي�سا  معدنية  م��ي��اه  ���س��رب  يجب  ل��ذل��ك  �مل��ل��ح��ي، 
�لبوتا�سيوم  م���ن  �جل�����س��م  ي��ف��ق��ده  م���ا  ل��ت��ع��وي�����س 

و�ملغني�سيوم.
ووفقا لها، ين�سح يف �لطق�س �حلار بتناول �ملك�سر�ت 
و�خل�سار،  و�ل���ف���و�ك���ه  و�خل�������س���رو�ت  و�ل����ب����ذور 

�لبوتا�سيوم  م��ن  جيدة  ن�سبة  على  حتتوي  لأن��ه��ا 
و�ملغني�سيوم. وت�سيف، يف�سل �خلروج �إىل �ل�سارع 
�مل�ساء.  �أو يف  �لباكر  �ل�سباح  يف �لطق�س �حل��ار يف 
�لنا�س  لغالبية  �لأ�سا�سية  �مل�سكلة  "تكمن  وتقول، 
�أم��ر����س �لقلب،  مب��ن فيهم �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن 
من  لذلك  �جل�سم.  جفاف  يف  �حل��ار،  �لطق�س  يف 
كان  و�إذ�  �مل���اء.  م��ن  كافية  كمية  �سرب  ج��د�  �ملهم 
�لدم  �سغط  م�ستوى  �رتفاع  من  يعاين  �ل�سخ�س 
ويتناول �لأدوية، فاإنه على خلفية جفاف �جل�سم 
ب�سورة  �ل��دم  �سغط  م�ستوى  ينخف�س  �أن  ميكن 
�أكرث.  �ل�سحية  �إىل تفاقم حالته  حادة، ما يوؤدي 
�جل�سم  يف  �ل�سو�ئل  نق�س  تعوي�س  يجب  لذلك 

با�ستمر�ر".

ما كمية املاء التي يحتاجها اجل�سم يف الطق�ض احلار؟

امل�ضيفة التايوانية ماري لدى و�ضولها حل�ضور حفل توزيع جوائز جولدن ميلودي الثاين والثالثني يف تايبيه - ا ف ب


